Verzameld werk. Deel 2
August Vermeylen
onder redactie van Herman Teirlinck en anderen

bron
August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2 (red. Herman Teirlinck en anderen).
Uitgeversmaatschappij A. Manteau, Brussel 1951

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/verm036verz02_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

5

Verzamelde opstellen
Eerste bundel

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

7
AAN PROSPER VAN LANGENDONCK EN ALFRED HEGENSCHEIDT

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

9
aant. aant.

Voorrede

Toen in 1904 de eerste uitgave van deze ‘Verzamelde Opstellen’ verscheen, werden
zij door de volgende woorden ingeleid:
‘Deze stukken blijven hier naar tijdsorde geschikt, want ze zijn het beeld van een
jeugd in gestadige wording. Ook heb ik geen enkel idee gewijzigd, al spreekt het
vanzelf, dat menige opvatting van negen of tien jaar geleden met mijn tegenwoordige
zienswijze niet meer strookt. Maar de vroegere opstellen leren later geschrijf beter
begrijpen, en dan - ik hecht meer aan den toon, dan aan de onfeilbaarheid der
gedachte. Als men voor 't eerst in 't werkdadige leven treedt, heeft men veel vragen
uit te vechten met zich zelf en met de mensen: het is dan zo natuurlijk, dat men de
absolute leuzen, waar men gaarne zijn eigen zedelijk leven op grondvesten zou,
en die daar volkomen op haar plaats zijn, ook tegenover de pas-ontdekte
maatschappelijke wereld gaat stellen. En 't was even schoon, sommige woorden
toen te spreken, als het me gepast zou voorkomen, ze thans te laten rusten:
Cosi n' andammo infino alla lumiera,
Parlando cose che il tacere è bello,
Si com'era il parlar colà dov'era.’
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Het is niet moeilijk in te zien, dat die waarschuwing in de eerste plaats op de ‘Kritiek
der Vlaamse Beweging’ sloeg. Toen de heer C.A.J. van Dishoeck, het volgende
jaar, dat opstel ook afzonderlijk wenste uit te geven, vond ik het noodzakelijk, nog
duidelijker mijn zienswijze van 1895 af te zweren: in een nieuw ‘woordje vooraf’
verzocht ik den lezer, dat geschrift te willen opvatten als ‘een uitdrukking van mijn
eigen behoefte aan meer zelfstandigheid in ruimeren horizon, en van mijn lust om
ook in anderen die behoefte te doen groeien,’ maar ik erkende daarbij ronduit, dat
ik niet meer geloofde aan de ineenstorting, in afzienbaren tijd, van den
‘Staat-als-gezag,’ en dat het toch onredelijk ware, van parlementaire werking af te
zien. Ik voegde er aan toe: ‘Wie het gevoel begrijpt, waar heel deze “kritiek” uiting
aan geeft, zal zich vooral aan haar positieve stelling houden: dat de Vlaamse
Beweging maar een deel is van een zedelijke en economische wereld-beweging, naar vrijer en schoner menselijkheid, - en dat zij, in de keus harer strijdmiddelen,
dàt bewustzijn nooit mag laten verduisteren.’
Daardoor was de ethische gevoelsgrond van de ‘kritiek’ gerechtvaardigd, de zucht
naar loutering en verruiming, terwijl een wezenlijk deel van haar
gedachten-getimmerte haar ontnomen werd. De tijd en de gebeurtenissen hebben
me nog meer verwijderd van wat ik daar, haast een kwart eeuw geleden (1895), in
jeugdigen overmoed schreef. De stemming waar het stuk uit groeide blijft me lief,
het anarchistisch individualisme verloochen ik beslist.
Er lag in die bladzijden een tegenspraak, die heel
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natuurlijk mag heten, als men pas in de twintig is, maar me thans nogal jongensachtig
voorkomt: overgenomen beginselen waande ik van de baan te vegen, om slechts
werkelijkheid onder mijn greep te hebben, doch tevens, verblind als ik was door
idealen, keek ik weer over velerlei werkelijkheid heen. De wens, om een zuiver en
groot einddoel voor ogen te houden, doet niets af aan den plicht, zich voor
gedeeltelijke hervormingen in te spannen, in deze mensenmaatschappij, die toch
het rijk van het betrekkelijke is. Die gedeeltelijke hervormingen worden mede bepaald
door al de historische omstandigheden, die van ons volk gemaakt hebben wat het
thans is. En onder die historische omstandigheden zal men niet licht den oorlog
vergeten: hij heeft ons scherper dan ooit doen vatten en doen voelen, dat België
veel meer is dan een woord.
Door aanhaling van volzinnen uit hun verband gerukt en beschouwd buiten den
geest die het geheel samenhoudt, heeft men ook nog vaak genoeg de strekking
van dit vertoog verwrongen. De verrassing bleef me niet gespaard, dat sommige
activisten er zich op beriepen, - waarbij ze dan zorgvuldig, mijn ‘woordje vooraf’
oversloegen. Zij werden wellicht niet gewaar, dat ik vooral de kracht wilde opwekken,
die de mensen van binnen naar buiten boetseert, terwijl zij het Vlaamse volk door
vreemd geweld van buiten af meenden te ‘ontvoogden’?

Mei 1919
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Onze Tijd (Fragmenten)

De tijd dien wij meêleven is schrikkelijk en schoon: raadselachtig ingewikkelde,
bonte, aanlokkende absurditeit, paroxysme, val en oprijzing van rassen en
maatschappijen, alles weer omgewoeld, alle begrip opnieuw getoetst en betwist, 'k
voel heel dat leven door mijn geest kloppen. Dezen tijd misprijzen - invloed van
Huysmans' knorrig en kleingeestig oude-vrijgezelspessimisme, - is een coquetterie
zeer in den smaak bij de meesten van ons geslacht, zonder zelfs dàt voorwendsel,
dat ze zich sterk en hoog genoeg gevoelen om het léven te kunnen haten. Ze zien
niet in dat die koorts, die onrust, al dat maar-uit-zich-zelf-willen van onzen tijd zijn
grootheid is. Hij zoekt, hij tast rond... Ernest Hello - een grote vergetene - heeft het
wèl gezien: ‘Les yeux à demi ouverts, mal éveillé de son cauchemar, il ne possède
pas, il ne tient pas; mais il désire, il désire, il désire, ô mon Dieu, comme jamais le
monde n'a désiré...’ En dàt zal wezen zijn roemglans, want wij kunnen toch maar
groot zijn door ons Verlangen alleen.
Men heeft ons verhaald dat de negentiende eeuw een eeuw van positivisme is
en van ontleding. Maar het kenmerk van dézen tegenwoordigen tijd is: het
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zoeken naar harmonie, synthesis. Want wij hebben ontleed tot wanhopens toe.
Ieder heeft zich afgezonderd, één zijde beschouwend van wat is, vestigend zijn
aandacht op één punt. Hoe verder wij ons ontwikkelden, hoe meer verdeelden wij,
in ons, geweten, gedachte, gevoel, sensatie. Ontleding heeft alle begrippen herleid
tot onherleidbare eenheid; aldoor fragmenterend, tot het onkenbare. De wetenschap
werd slechts een samenstel van bijzondere, soms tegenstrijdige gevolgtrekkingen
en bepalingen. En het eenzijdige der proefondervindelijke methode, de anarchie
van de uiteenlopende stelsels, deden ons, erfgenamen van zoveel eeuwen reeds
en zoveel filosofieën, op scepticisme stranden.
Ons mank vernuft heeft te lang door het beperkte en het ‘maar-benaderende’
gewandeld, en het zichtbare gespeld, om niet onvoldaan verder te wensen. En op
het einde van deze eeuw groeide weer in de mensen de bewustheid van het Mysterie.
...Men heeft weer erkend, dat de Geheimenis overal rondom ons is en in ons. Als
we onze ogen openen zien we een geheim. Wij leven in zulk een woud van
geheimen, dat de meeste ogen, er aan gewend, die niet meer bemerken, in de
schijnwereld van 't leven.
Geboren worden, en sterven! vreeslijke raadsels elken dag ontmoet op den weg,
- en daartussen al het onbegrijpelijke van ieders lot. Denkt maar: slapen, dromen...
De minste aaneenketening van ideeën, het minste gebaar zijn geheimen. Hebt gij
nooit teruggeschrikt bij het neerdalen in de diepste kelders van den geest, in het
duizelige vage van het onbewuste en het instinct, in die rijken van krielende en
onduidelijke
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dingen-in-vorming, duistere gedachten die we nooit kennen zullen? We weten
zo weinig van wat in ons werkt! En al die onzichtbare, geduchte machten die ons
voortdrijven, buiten onzen wil...
Heeft nooit angst u de keel toegesnoerd, bij 't denken dat in alles wat we zien een
niet-te-kennen iets is, en of de dingen wel zijn zoals wij ze zien, en of wij niet ‘slechts
de keerzijde van alles zien’; of er geen ander raadselachtig leven is, en alles zou
maar een weerschijn zijn, dien we als in een spiegel ontwaren, - de dingen zijn
wellicht symbolen van een goddelijke gedachte?
...‘Ik heb van de kunst, schreef Maeterlinck in een brief, een zo groot denkbeeld,
dat het samensmelt met die zee van geheimenissen die we in ons dragen.’ Ja, de
kunst keert heden terug tot haar eeuwig onderwerp, het Mysterie.
Helaas, die zesde zin: die zin van 't oneindige! zuchtte Laforgue... Heel deze eeuw
leed aan heimwee naar 't onbekende. Zich zelf ontvluchtend, ‘anywhere out of the
world’, veroverend onwaarschijnlijke rijken, ver van goorheid en vermoeienis en
nutteloos leven van dag-uit-dag-in; afvarend naar Oosterse landen - de romantiek
- of oude fabel-vreemde religies. Afgezonderd in dromen, de goede haven der
avonden vindend in wat geloof. Of, zich als uit het leven rekkend door
nooitte-verzadigen wellust, ideaal erotisme, begeerte naar 't onmogelijke: - tevens
lager dan ooit dalend in 't kwaad en hoger stijgend in 't zuivere.
Dat eindeloos verlangen, dat de mensen groot maakt, - want wie niet verlangt het
eeuwige gelijkt enen
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dode, - is als van een tijd die op alle wegen zijnen God zoekt, - zijne Eenheid...
...Een eeuw van ontleding; en nu weer, zucht naar harmonie. Het kenmerk van
heel 't verstandelijke leven van deze tijd is het streven naar Eenheid.
Dat is geworden het groot probleem der wetenschappen. Eerst met Proust, de
eenheid der Stof. Met Mayer, de eenheid der kracht. Schwann en Schleiden bewezen
de gelijkaardigheid van vlees- en plantcel; en de synthesis werd volbracht door
Haeckel, die besloot tot de eenheid van het Leven. De wijsbegeerte wil in één formule
de gelijkstellingen der wetenschappen uitspreken. En nu groeit ook de behoefte
aan synthesis in de kunst.
In de woorden is zij reeds volbracht. De prozaschrijvers en dichters dezer eeuw
hebben de woorden die zinnelijke en emotionele waarde teruggeschonken die ze
oorspronkelijk bezaten; de taal vergeet haar overeengekomen betekenis om terug
te keren naar zang. Weer zijn de woorden levende wezens die niet alleen begrippen
uitdrukken, maar gewaarwordingen als schilder- en beeldhouwkunst, en
aandoeningen als muziek. En door kracht van suggestie zijn zij geschikt geworden
tot synthetische herschepping der dingen door de kunst.
Ik zei dat de kunst thans het alom-tegenwoordige mysterie uitdrukken wil: en het
komt me voor, dat zij aldus ook gehoorzaamt aan die grote stuwkracht van onzen
tijd: het verlangen naar eenheid...

1893
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Pleisterbeelden van George Minne

Het is nu vier jaren geleden dat ik ze zag, maar nog richten zich op in mijn geest
die hoge en hoekige, stijfoplijnende gestalten. Daar was in-ééns de smart van
eeuwen, als een kreet.
Waar vandaan gekomen, uit welke woestijn-desolatie ener aarde nog in vorming,
heel dat primordiale mensdom, deerlijke lichamen tegen elkaar geleund en scheef
buigend in evenwijdige schuinte naar de dorheid van den grond, den nek voor eeuwig
gebogen onder welken vloek? En die vrouwen met beenachtige handen
ineengekrompen op het schrale vlees van een doodgeboren kind, en al die eindeloze
droefheid, eindeloos stilzwijgend en strak onbeweeglijk, waar vandaan gekomen?
Openbaring plots van kunst zeer ongewoon: die symbolischvereenvoudigde
anatomieën - als uit rotsen gehouwen grootheid van Aegyptische beelden, - afgewerkt
met de ontroerde en meelijdende hand der naïefste Gothieken. Vaten van wee! zij
zeiden het noodlot van verborgen machten op dat naakt arme-mensen-vel, de
verlatenheid van doodgeweende ogen midden onder geheimen, en daarna het eind
van alle denken, den laatsten val der armen die tegen de uitgemergelde en pijnlijke
lichamen plakken, te moe om voortaan nog een gebaar op te
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heffen. Dingen heel heel ver in het geheugen verzonken zeiden ze, zij stonden
daar als autochtonen ener verdoemde aarde, in de tijden der Genesis.
Vergeten in een dorpje van Vlaanderen leeft de kunstenaar die uitgebeeld heeft
de oneindige ellende van alles, in gestalten groot als van steen alleenstaand door
eeuwen heen.

1893
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De Man die zijn Ik verloren had

Toen die dichter - dit geschiedde in een ver land, onder gesternten die we nooit
zagen; en kunstenaars in lang gewaad waren langs alle wegen gekomen naar dien
allerlaatsten avond, - toen die dichter eindelijk aan 't sterven ging, na een normaal
leugenachtig en troebel leven, lichtte 't plots in hem open - een nogal verontrustende
ontdekking, - dat hij, van zijn jeugd af, alleen zijn eigen schim was geweest!
Want, zo zijn beklaaglijk lichaam nu uitgestrekt lag in de definitieve horizontaalheid,
en hij reeds vóór zijn strakke ogen meende te zien doorschemeren het grote
aangezicht der geheimenis die zich oprichtte achter dezen allerlaatsten avond, was
in eens de verlapte plunje van zijn nietig werelds leven afgerukt en zijn geheel
kind-zijn, naakt en puur, in hem losgebroken met zijn tranen. Het was als een nieuw
leven dat alles vastgrifte in klare zekerheid. Hij had begrepen... En in één
zwaarmoedigen blik saampakkend de weke en bleke dichters in lang gewaad die
om de doodsponde wachtten stilzwijgend, - egotisten, psychologen, sensitivisten,
symbolisten, mystici, - somde hij de bankroetjes op van zijn ijdele schijn-ikheid.
O lang weggewiste jeugd! o klare en eenvoudige,
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als vreugde van planten en jonge bomen, en het leven gans en alleen gevoel,
en niet slechts sentiment of verstand, maar volgens den rythmus der natuur, het
gehéle leven, eer zijn alles, zijn ziel, zijn mysterie zich verdeeld had en verduisterd
in de stof! O nooit bedrogene en zuivere ogen, die kalm rustten in 't onbewuste!...
En tot de weke en bleke dichters sprak hij in metrisch proza:
Eerst is ontstaan het bewustzijn, gesplitst uit mijn zelf, en heeft me geleerd te
beschouwen de dingen als buiten mij zijnde, en al wat ik voelde en wilde en dacht
als afzonderlijk zijnde, in onderlinge reactie.
Ontleding heeft mijn eenheid gescheiden in duizenden op elkaar reagerende
deeltjes. En het verlies van de intuïtie en het Gevoel was het verlies mijner entiteit.
‘En nu, nu eerst, besef ik dat mijn ik, mijn eenheid, mijn ziel, sinds heel lang dood
was, en niets anders geweest dan mijn saamgeraapte gedachtetjes over mezelf!’
De dichters, wier tegenwoordigheid dezen allerlaatsten avond opluisterde, bekeken
elkaar en dachten: ‘Dit is verduiveld Hegeliaans’, en enigen fluisterden: ‘Hij is reeds
ver, hij is elders.’ Maar hij sprak voort:
Hoedt u voor de woorden, of de woorden zullen uw ergste vijanden zijn.
Want met mijn ziel is me ontsnapt mijn eigene al-waarheid. Honderden en
honderden kleine afzonderlijke waarheden moest ik aanleren. En die aangeleerde
symbolen, die dode woorden die 'k buiten mij greep, zijn in me vlees geworden, en
hebben mijn eigene gedachtetjes vervangen. Zo vertureluurde ik nog meer de stukjes
en brokjes van mijn monsterachtig Ik.
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Maar zelfs in het huisje opgebouwd met het afgebrokkeld puin der vergeten
waarheid is men niet veilig tegen 't absolute. En mijzelf zou ik buiten mijzelven
zoeken.
Wanneer door kunst-herinneringen een nieuwe schijnwereld om me was
geschapen, wanneer ik alles zag - laatste raffinement der oer-zonde! - dóór gelezen
boeken of beschouwde schilderijen, wanneer ik, voortaan onbekwaam het
onvermengd spontaan Gevoel in mij te laten opbreken, het eenvoudige en
alles-zeggende Woord mijner godheid had verloren, toen werd ik artiest.
En daar de tijden al verzadigd waren met literatuur, ontdekte ik na veel zoeken
de uitzondering in mij, het haast-onnaspeurbaar-klein deeltje dat niet te vinden was
bij wie nevens mij in eenzelfde kamer der levenskazerne sliepen. Dat uitzonderingetje
deed ik opgroeien in een broeikas, en begoot het met liefde als een zeldzaam
plantje...
‘En gij hebt dat genoemd het INDIVIDUALISME. En dat doodde op afdoende wijs
het weinige wat overbleef van mijn individualiteit.’
Een gemurmel, en de bleke en weke dichters keken elkaar vreemd aan met links
meêlijden. Maar de individualist die onder den greep des doods zijn ik herwonnen
had, wilde voortspreken, en werd profetischonsamenhangend in dien
époque-makenden avond:
‘O kind zijn, zalige intuïtie, de gehéle ikheid!... Et tout le reste est littérature!...
Mijn zonderlinge en subtiel-schrale boeken hebt ge mooi gevonden! En zal u dan
allen de ziekte besmetten? Mooi!... O leugens,
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puffisme, blanketsel op houten poppen, wassen-beeldenpanopticum, blikkerend
gekleurde glas-snuisterijen voor wilden-horden!... Maar gij zijt allen als doden!...’
Hij zag, ze begrepen hem niet meer, en de meesten fluisterden: ‘Hij is reeds ver,
hij is elders.’ En hij liet zijn hoofd achterover vallen, opgeving van alle pogen, laatste
renunciatie vóór wat komen ging.
Want hij wist nu dat deze geslachten niet meer te redden waren, dat zij hun gehéle
ziel niet konden herwinnen. Op het achterdoek zijner in-extremis-helderheid kwamen
de doodsangsten een visioen doorduisteren, schrikkelijker dan de gehenna van
Snorri, dan de vernieling van Gog en Magog.
Ja, hij zag het nu wel, dat met de snelheid der typhuskoorts het veelarmig Gedrocht
van artiesterij overal de kunst versmachten zou, en dat al wie literatuurtje spelen,
de vertegenwoordigers van een langvergeten ik, de ongehoorde maar onbetwistbaar
oorspronkelijke snobs dezer tijden, koralen ter ere van 't individualistisch dogma
gingen afwisselen met het wierookschommelen, o ijdelheid! vóór de ark hunner
kleine uitzondering, en kruispassen slaan op de gespannen koord tussen
hysterischen waanzin en delirium acutum, - tot zij de laatste herinneringetjes hunner
gefragmenteerde zieltjes zo onuitsprekelijk byzantijns gingen uitrafelen, dat die als
een geurtje in lucht en ijlheid zouden vervliegen...
Dit was het einde. En de dichter keerde het aangezicht naar den wand om rustiger
te sterven, en weende, stilzwijgend.
Want heel bepaald wist hij nu, dat degene zou worden
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gestenigd, die komen zou om te zeggen zijn geheelen-ganse oorsprongreine ziel,
- en zich aan 't volk tonen, zuiver van alle dilettantisme, en moedig genoeg om eens
zonder het minste ‘talent’ te schrijven.

1893
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Ontwikkelde Lui

Ontwikkelde lui, voor u wil ik heden wat schrijven. Het is waarachtig geen edel werk,
maar uw zaagje van de ‘genietbare’ literatuur begint ons te sarren: we ontmoeten
nu overal, langs de kolommen van onze bladen, om alle hoeken van onze
tijdschriften, uw wijs gelaat, - en uw verwaande scherts, uw hechte onwetendheid,
uw joviale bekrompenheid worden te luidruchtig. Daarom deze moedwillige
gedachtetjes.
De ‘ontwikkelde mensen’ zijn het verst afgelegen van de Kunst. Zij hebben niets
gemeens met de Kunst.
We leven onder zulk een oceaan van leugen, dat we de leugens voor waarheid
gaan houden. Als ontwikkelde lui hunnen mond opendoen, ontrollen zich daaruit
lange linten van leugens of afgeleefde maffe waarheden. Zij hebben al den poespas
van den modernen geest opgeraapt. Zij zijn de veelwetende pontifices, zeker en
gerust vastgeankerd in de huidige maatschappij, de grof en tevreden glimlachende
snullen, die natuurlijk, organisch, leven in wat Flaubert eens noemde ‘la charognerie
contemporaine.’ De leugens hebben onder u gewoond, ontwikkelde mensjes: gij
zijt niet vrij; gij zijt de vleesgeworden Leugen. Gij hebt niets te maken met Kunst.
Een monsterachtig onderwijs heeft die
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onderwijzerszieltjes opgekweekt, de persoonlijkheid verwurgd, al het jonge dat
op eigen benen loopt overrompeld, het eigen-geziene en eigen-gevoelde, het
levendgedachte dat opbot in een kindergeest verpletterd, - want een waarheid kan
in onzen tijd alleen een opstand zijn. En de ontwikkelde mensen zijn wijs, want zij
kennen het mysterie niet meer. Cultuurmensjes, dit zou 'k u in de oren willen knopen
en in het brein spijkeren: gij zijt de rationalistische hogepriesters der makke
mediocratie, die zich het recht toeëigenen over alles te spreken zonder iets grondig
te kennen. Gij hebt noties van een heleboel dingen, maar het Enige dat ge moest
weten weet ge niet meer. Dat heeft u verwijderd van de Kunst. Gij hebt niets te
maken met de Kunst.
Zij nemen steeds den mond vol met woorden als Waarheid, Natuur, Natuurlijkheid,
en wat weet ik al. Lieve God! Zij zijn wel de onnatuurlijkste voortbrengselen van het
Groot Ongerijmde. In hun geest groeien al de vieze kromme knoestige woekerplanten
der conventie, de malse en vetvlezige cactussen der gezond-verstands-waarheden,
de gore en garstig-riekende zwammen der eeuwig weer-opschietende holle spreuken;
uit de melaatse en vochtige fonguskorst der dogma's kruipen de ontelbare leugens
omvangen en omrankt door het viltkruid der formules. En overal slingeren de lianen
rond der gemeenplaatsen, en ziehier eindelijk, sponsachtig, wrattig, knobbelig,
loodbleek, stinkend, netelig en puistig, het geslacht der ontelbare en veelvoudige
vooroordelen.
In hen is het natuurlijk Gevoel dood, zij hebben den zin verloren van het Ware.
Voor hen is het Ware:
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het aangenomene, de conventie, - en slechts dat is natuurlijk, wat ze gewoon
zijn.
Wat zij kunst noemen is het allerblindste realisme, of - als ze zéér ontwikkeld zijn,
- de artiesterij der ontmande dilettanti en decadenten. Wie nog puur ziet met
kinderogen, en de fijnste, grondigste gevoelens weergeeft op rechtstreekse wijze,
wie in den volsten zin van 't woord een Mens is, die blijft voor hen apocalyptisch.
Juist omdat wij een natuurlijke, ware, fris-gezonde Kunst wensen, zeggen we 't
u nogmaals, o ontwikkelde bruten: gij hebt niets te maken met de Kunst. Er bestaat
een bijzonder slag van ontwikkelde mensen, - de gevaarlijkste! - die steeds
toegevend meelopen, en zij sukkelen de voorhoede achterna van al wie hardnekkig
strijden willen om de levende Kunst. Die nu, leggen een zekere genegenheid voor
het ‘moderne’ aan den dag, vinden het buitengewone ‘interessant’; ja, af en toe
achten ze 't zelfs hun plicht, geestdriftig te schijnen. Maar dan doen ze als een oud
karkasachtig huurkoetspaard dat - herinnering aan vlugge jeugd! - dartellustig den
wind opsnuift - van waar komt hij? - en vooruit hossebost en tien meters verder blijft
stilstaan, lendenlam en deerlijk hijgend.
Neen, als ze zich eens laten meesleuren, dan is hun geestdrift als een lucifer die
dadelijk uitbrandt. En nooit ontwaar ik in hen een meedogenlozen, onwrikbaren haat
tegen het middelmatige. Alles rondom hen en in hen is middelmatig. Wij kennen de
weepse boeken die ze aanprijzen, het schandelijk toneel dat ze ophemelen. Zij zijn
middelmatig in theorie en in practijk, middelmatig
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in hun aesthetiek, walgelijk middelmatig in hun deugd en in hun weke, verdrietige
ondeugd. Zij zijn groot in het goede noch in het kwade. En wat zij ook mogen
beweren, zij hebben geen eerbied voor de hoge Kunst. Zij zijn vooral straatgapers,
die op de grote banen der literatuur rondslenteren. Och, o ontwikkelden, bekent
toch dat de canaillerie der politiek u meer aanlokt. Gij leest dagelijks dezelfde kranten
als het gespuis. Verwijdert u van de Kunst.
Gij leeft in een andere wereld dan de Dichters, indien het wel leven mag heten,
het bestaan van wie niet verlangt naar het eeuwige. Gij hebt vroeger, veel vroeger
misschien geleefd, maar met iederen stond gaat ge wat meer dood. Uw woorden
klinken een ogenblik in uw schijnwereld, en daarna? Wind blaast door dode bomen,
de takken bewegen en schijnen te leven, één ogenblik: talloze stappen gaan met
verward geritsel door dorre blaren, en 't geluid sterft uit, en dan is alles weer vergeten.
Uw woorden ontmoeten nooit de woorden van de Dichters. Zij leven niet in het
hoge, het enige leven, zij zijn dode woorden; en gij allen, gij zijt doden. Gij zijt de
menigte waarvan Mallarmé eens zei: ‘Elle aura, dans tous les sens de la fureur,
exaspéré sa médiocrité, sans jamais revenir à autre chose qu'à du néant central.’
Gij zijt de zeggers van het nutteloze, de makers van het Niet.
En voor u, o ontwikkelde lui, zou de kunstenaar moeten spreken! Ai mij ...: indien
hij niet schreef een weinig voor zich zelven, en ook uit liefde voor de Kunst, het
Schone, het Opperste Geheim, - indien
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hij niet schreef zoals anderen bidden, - dan zou hij nog liever schrijven voor het
volk, de intuitieve zielen, de onwetenden, de nederigen, de kinderen.

1893
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De Kunst in de vrije Gemeenschap

Misschien kunnen mijn gedachten iets opwekken en tot bewustzijn brengen in
geesten, die daarna hun eigen waarheid mogen ontdekken. Deze min of meer
wijsgerige beschouwingen beroemen zich niet op meer onfeilbaarheid dan welke
filosofie ook. Slechts haar negatieve zijde heeft onmiddellijk, voor anderen, een
practische waarde: spreken van een nieuw ideaal doel helpt de pseudo-idealen
onzer moderne kunst verloochenen.
De kunst die komt, - gemeenschapskunst? De betekenis van deze uitdrukking
heeft men dikwijls verminkt, maar een passender woord vind ik niet, - de kunst die
komt is zeker niet af te lijnen in vaste omtrekken. Maar mag het niet vergeven worden
dat wij, die nauw ademen in de moeraslucht dezer tijden, dromen gaan van blijde
en lichtrijke landen, die daar ergens te veroveren liggen, aan de horizonnen van
onze eeuw? Dromen... En toch weten we dat die dromen niet gans illusie zijn: wij
durven spreken van een nieuwe kunst, omdat wij een nieuw leven zien beginnen.
Een goede kunst groeit alleen uit een goed leven; - de kunst is een organisch iets
dat natuurlijk, noodzakelijk ontstaat uit dat eeuwige en alles-omvattende orga-
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nisme dat het leven heet. ‘Planten kweekt men aan den wortel, schrijft Jan Veth,
en niet de losse bloem kan men stekken. En de wortel van een welgekonstrueerde
kunst kan alleen een wel-gefundeerd leven zijn.’ Maar wanneer Veth ons spreekt
van een welgefundeerd leven, dan schijnt hij alleen te denken aan een verandering
in de economische toestanden der maatschappij. Ik geloof echter dat een nieuwe
kunst uit een nieuw leven zal groeien, niet alleen doordat de economische toestanden
der maatschappij veranderen gaan, maar doordat zich reeds heel een nieuwe
opvatting van 't leven zelf openbaart. En, om dit te herleiden tot een enkele en laatste
bepalende rede: nu openbaart zich een nieuwe opvatting van 't leven, doordat zich
onder de mensen langzaam gevormd heeft een nieuwe opvatting van God.
Er bestaat een eenheid in den groei der maatschappij, en het bepalende princiep
van die eenheid is: het begrip dat de mens zich vormt van het mysterie.
Het nieuwe leven zal alleen geboren worden uit een nieuw geloof; van dat nieuw
geloof wil ik eerst spreken.
Het heersend begrip in de vroegere Arysche religies en filosofieën was dat van
het zelfstandig wezen, de substantie: God was het kernwezen der wereld, en de
wereld zelf het geheel der modaliteiten waardoor God zich ontwikkelde. Maar bij de
Semieten was het heersend begrip meer bepaald dat der oorzaak dan dat der
substantie: want voor hen was God de onafhankelijke oorzaak der wereld, een
oorzaak gans afgescheiden van wat zij niet noodwendig maar vrijwillig voortgebracht
had. Vandaar de verpersoonlijking van God als koning, opperheer, almachtig
meester.
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Die twee grote opvattingen van de Geheimenis vind ik terug door heel de
aaneenschakeling van tijdkringen, die de geschiedenis uitmaakt. Aan de ene zijde,
de willekeurige macht, buiten de wereld, die over de wereld heerst en op het
geschapene inwerkt. Aan de andere zijde, de Geheimenis als ziel van 't bestaande,
de innerlijke, expansieve kracht van actie en reactie, de noodwendigheid die werkt
van binnen naar buiten.
De notie van den persoonlijken God, wiens wil zich uitstrekt over de mensen,
heeft nu sinds twee-duizend jaar den vorm onzer maatschappij bepaald. God,
uitschrijver ener transcendentale wet, bracht achter zich de wereldlijke hiërarchie
meê, het verordenen van 't leven door uiterlijke regels. Het goddelijk gezag en het
wereldlijke zijn twee denkbeelden die steeds elkaar steunden. Mensen achtten zich
de vertegenwoordigers van Gods wil op aarde, en meenden voor de anderen de
bovenzinnelijke bevelen te moeten uitleggen, zeggend dat dít goed is en dát kwaad,
dít veroorloofd en dát strafbaar. Eeuwen lang gingen de mensen gebogen onder
wetten, geen wetten die ze in zichzelf gevonden hadden, geen wetten die in nauwe
betrekking met hun eigen natuur, en slechts de erkenning waren der vrije ontwikkeling
van die natuur, maar wetten die ze van buiten zich aannamen in ootmoedige
onderwerping. Zij lieten zich niet over aan den almachtigen innerlijken drang van
hun eigen aard, maar trachtten hun leven te vernauwen, te bedwingen, samen te
drukken om het in den vasten vorm van de uiterlijke norm te doen passen. De wet,
voorgeschreven door enigen die het leven van allen willen leiden, omdat zij wanen,
de sukkelaars, het Leven te
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kennen, was de eeuwenlange schending van den groten heiligen levensrythmus.
In de moderne beschaving heersten die opvattingen onder de gedaante die ze
van de Christelijke Kerk ontvangen hadden. Ik zeg niet Christus, maar de Christelijke
Kerk. Misschien, wij weten 't niet, is Christus gekomen om de mensen te leren dat
ze geschapen zijn voor een vrij en vreugdevol en zelfbewust bestaan op aarde.
Maar het Christendom - de achttien eeuwen die nu achter ons liggen, - heeft de wet
van het leven buiten het leven geplaatst, en daarom moest zijn naam gepaard gaan
met dien van despotisme. Het beschouwde de geschiedenis als de verwezenlijking
van een goddelijk plan, vastgesteld in de goddelijke voorzienigheid. De stof, de
zinnelijkheid, was het kwaad, en de mens zelf een laag en verachtelijk ding, zich
steeds tot het kwaad inkrommend, besmet door de erfzonde. De vreugde die de
mens aan zich zelf moet voelen, waar vindt men ze in die leer van nederigheid en
deemoed, negatie van de mensheid, religie voor tamme zielen? Moesten dan de
mensen niet gedreven worden als een kudde, te zwak om zich zelf te leiden, en
blind voortstrompelend tot waar de wil van hogere geesten heenwees? Het
Christendom, dat steunt op den nood der mensen, heeft eeuwen gebogen gehouden
onder zijn dogmata en zijn zwaard.
Maar van de Christelijke leer, die hare historische rol vervullen moest, willen wij
nog slechts dit onthouden: de liefde voor al wie lijden, en tot het mooie leven moeten
opgeroepen, - en dan, 't geloof dat ook de smart soms versterkt, en een
noodzakelijkheid kan wezen, dat veel dingen in ons moeten verbrand door het lijden,
als wij
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onzen verzuiverden wil weer hoger willen oprichten. Ja, soms moet men zich
zelf kunnen naar onder duwen en breken in de smart, zich zelf verzaken om hoger-op
te mogen bloeien. En het schijnt me dat we nu juist, nu dat eeuwen van wee deze
rassen verreinen, op het ogenblik staan dat het leven zich zelf zal overweldigen om
zich weer hoger uit te spreiden.
Want langzamerhand heeft zich onder het oude afbrokkelende geloof dat nieuwere
opgedrongen. Hoewel de wetenschap een negatie van alle geloof wilde wezen in
de verwaandheid harer jeugd, moest zij zelf weldra het mysterie erkennen, dat wat
niet te noemen is in mensentaal. Maar het begrip van dat mysterie werd verplaatst;
God is de immanente noodzakelijkheid geworden, de bezielende kracht die vernielt
en schept in eeuwige beweging en eeuwigen groei, de hoogste geheimenis: het
Leven, dat, zowel in de cel als in het heelal der wentelende werelden, een schikking
is der elementen, een vorm van organisatie; en het princiep van die organisatie, wat
we niet kennen, is de Rythmus van 't Leven, God. Wij zijn, alles is een functie van
den Rythmus.
Juist omdat ik in God geloof, in de Harmonie zelf der dingen, erken ik slechts de
inwendige natuurwet, de evolutie die van binnen naar buiten werkt: geloof dat het
leven zijn einddoel in zich zelf heeft, dat men zich alleen moet laten dragen op den
noodzakelijken aandrang van zijn eigen aard, dat er overeenstemming bestaat in
actie en reactie en vrije ontwikkeling aller bewuste en onbewuste natuurlijke krachten.
Zo ziet elk zijne verhouding tot het heelal dat zijn

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

33
aant.

geest herschapen heeft, en voelt zich op zijn plaats. Wij worden dan geleid tot
een volledigend begrip: de opvatting van 't leven als een organisatie leert ons den
samenhang van al wat bestaat. Ieder heeft gecoôpereerd tot het opbouwen onzer
rijke beschavingen; de oorzaak van allen vooruitgang, hoe gering ook, moet gezocht
worden in de gemeenschap alleen, en geen gedachte werd ooit gebaard zonder de
meêwerking van heel het verleden en het tegenwoordige. In de samenleving, één
machtig organisme dat zich zelf organiseert en door zijn eigen levenskracht voorten opgroeit, heeft alles wat organisch voortgebracht wordt zijn reden van bestaan,
alles is in nauw verband, in noodwendig verband met het geheel, alle mensen zijn
solidair.
De verloochening der transcendente wet - wat als gevolg heeft: streven naar
volkomen vrijheid in de gemeenschap, - zal dezen tijd óm-werpen, met zijn kunst.
Want zij brengt ons dichter bij de natuur, bij het leven-zelf, en heel deze tijd staat
onder den dwang van leugens. Met al zijne wetenschap sterft hij, die onharmonische
tijd, die tijd zonder ikheid, daar hij geen absolutum - een voor hem absolute waarheid
- meer bezit dat het bepaalde verbindt met het oneindige. En van die onnatuurlijke,
valse, onzedelijke beschaving, waarin niemand meer weet waar hij staat en zich op
zijn plaats gevoelt, waarin geen mensenwaarde is daar de vrijheid er niet is, wordt
een trouw beeld geleverd door onze verdeelde en verbrokkelde, onze mechanische
kunst, die slechts onder den invloed der mode ligt en der wezenloze woorden, die
kunst die zich niet meer innig verenigd
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voelt met het leven en uit het volle leven opgroeit. Want zij is niet meer behoefte,
maar luxe, dilettantisme, spelen met het heilig geheim waarin geen gelooft.
Uitzonderingskunst, aparte stukjes mooiheid, - geen vreugd meer en geen liefde,
maar nietig gepeuter en ijdelheid, lege ijdelheid die het werk besmet. - De echte
dichter, zingt hij niet zoals hij bidt, en zolang hij een hoge borst zet om te bidden,
kan hij Gods stem horen spreken in de diepste eenzaamheid der ziel? - Wanneer
thans een machtig kunstwerk tot stand komt, dan schijnt het accidenteel, uit zijn
verband gerukt, en heeft ook geen onmiddellijke werking op de maatschappij.
Tegenover die maatschappij staat de grote dichter als een vijand, die kracht van
reactie put uit al het schijn-zijn dat hij ziet rondom zich, en alleen door opstand tot
volledige ontwikkeling komt.
En nochtans is deze tijd vreselijk enorm en schoon, juist doordien hij zich uit zich
zelf verlossen wil. Wie durft zich afvragen wat hij zal baren, misschien in scheuringen
en bloedvloeden van revoluties? Hij schijnt de meest ingewikkelde die er ooit was,
onontwarbaar weefsel van heidendom en christendom, chaos van al wat er in den
loop der geschiedenis gebeurde; gedachten die sinds eeuwen vergeten lagen duiken
weer op, alle vroegere levenselementen botsen tegen elkaar, en dat alles gaat zo
snel, zo verschrikkelijk snel, dat onze zenuwen breken en de woorden in onze keel
beven en ons hoofd duizelt. Maar door het ongeloof, door dien koortsigen twijfel
lijden wij, en dat zal ons sterk maken. Hoort ge het opgisten, als heel een níeuwe
wereld die aan 't groeien is? O wij zoeken, wij grijpen met onze

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

35
aant.

handen... Maar weer komen er mensen groot als verdoemden die 't vuur des
hemels willen, en hunne daden recht oprichten midden in 't leven... Deze tijd voelt
állen heldenmoed uit zijn diepten opbruisen, hij beeft, met op zich de zwaarte van
al die dode eeuwen die hij van zich niet losschudden kan... O maar 't zal ál breken
nu, uit-bréken in liefde onbekend, deze tijd wíl uit zich zelf, hij wil zich zelven
ontvluchten om zich weer naar hoger op te tillen, hij zal zich zelf zuiveren, verbranden
in zijn verlangen, in zijn ontzaglijk overwinnend verlangen, om met één ruk hoger
te steigeren, tot het grote Leven, dat wij misschien nog zullen zien.
Een der machtigste beweegkrachten van 't mensdom is de bewuste of onbewuste
zucht naar eenheid, wet van onzen geest en onze wereld. Door de geschiedenis
ook gaat een rythmus, die telkens uit kritische tijdvakken, vol onrustig en, wanordelijk
gestreef van gesplitste zielen, hogere synthesis doet wassen, organische tijdvakken,
hechter gemaakt door een gemeenschappelijk geloof. Dat wij lang ontleed hebben,
en over ons zelf gebogen lagen, kijkend alleen naar onzen innerlijken spiegel en
trouw verdedigend ons zelf, was een noodwendigheid, en de enige grondslag waarop
de gemeenschap kan gebouwd worden. De dichter moet zich zelven erkennen als
afgezonderd wezen, eer hij tot de eenheid kan besluiten van wat hem omringt en
deel uitmaakt van zijn leven; zoals het een land niet vroeger mogelijk is zich naar
algemeen menselijke kunst op te werken, dan wanneer het zich zelf saamgepakt
heeft in de volle bewustheid van zijn eigen aard, en het volledig beeld van zijn ras
kan vastzetten.
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Ik heb er elders reeds op gewezen, hoe trachten naar eenheid in kunst,
wijsbegeerte, wetenschap, het kenmerk is geworden van onzen tijd. Wat wij, die
geklommen zijn langs bergen en bergen, en hier nu staan als vóór de zee, wat wij
zien opkomen is een nieuwe synthese, waarvan het symbool zal wezen de
gemeenschapskunst.
In den tijd van Aischylos, en in de Middeleeuwen, waren leven en kunst één,
rustend op geloof. Dionysos, vader der tragoedie, was de verpersoonlijking der
innerlijke levenskracht, die, zich zelf erkennend en haren samenhang met alle
krachten, zich in hoger opborrelende geestdrift, in heilige al-vreugde, versmelt met
heel de natuur. En later was Apolloon het symbool van den Grieksen geest, van de
Griekse gemeenschap, Apolloon die liet galmen in het werk van den dichter de
diepstverborgene stem van het volk voor 't gehele volk. Wanneer Apolloon sprak
hoorde ieder in den rythmus der godenstem den rythmus zijner mensgedachten,
den rythmus van zijn eigen stem en van de ziel des gansen volks. En dat volk voelde
zich één, en in het kunstwerk dat het noodwendig voortbracht, in het monumentale
kunstwerk dat den natuurwil zelf, het noodlot, bezong, kwam het tot vollediger
bewustzijn zijner eigene edelheid, schoonheid en sterkte.
Ook in dat ander organisch geheel, de christelijke maatschappij, spanden zich
alle krachten in naar één ideaal. Het zijn gehele volkeren die de kruisvormige
kathedraal opbouwden naar den hemel, stenen symbool hunner gemeenschap in
Christus. En uit de kerk bloeiden alle kunsten, voor de laatste maal verenigd in
wondere samensmelting.
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Sindsdien is ook het grote Aangezicht van liefde dat zijn licht afstraalde op het
kunstwerk, langzaam verduisterd onder de mensen. En wij staan hier als verloren,
in 't halfdonker van den zwangeren nacht, waar reeds lange sidderingen doorvaren,
vrezend, maar vol hoop en open van liefde, want wij voelen dat een nieuwe
annunciatie nakend is, wij voelen 't bijna physisch, alsof het lichaam van God weer
uit onze hoofden ging opgroeien gelijk een boom.
Zelfs in den baaierd der decadente kunst, in al dat zoeken en trachten der meest
uiteenlopende scholen, zie ik dat verlangen naar een nieuwe eenheid van 't leven.
En dàt is de betekenis van de machtige idealistische richting dezer tijden, en van 't
katholiek mysticisme dat in onze moede beschavingen voor de laatste maal verrijst.
Wie behoefte aan een nieuw geloof voelt kan die behoefte alleen uitdrukken door
vormen die voorhanden zijn, symbolen van het oude geloof, die nog overweldigend
groots overeind staan. Symbolen maakt men niet, men ondergaat ze. Eerst wanneer
het nieuw geloof zal bewust worden in de gemeenschap zal uit de gemeenschap
het nieuw symbool groeien. Maar dat mysticisme, dat wel grijpen móest naar de
voor ons valsgeworden beelden der kerk, maar al die gebaren die zich overal
oprichten naar den hemel, streven naar een enkel doel: een verloren ikheid weer
bemachtigen, zich weer in volle bewustheid ene ziel scheppen, ene ziel die de
eenheid, het princiep van harmonie moet wezen der synthese die komen zal, de
ziel van het organisme dat de samenleving van morgen is, een ziel die de rythmus
wil zijn van de innerlijke levenskracht der gemeenschap.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

38
aant.

Wij wachten hier als kinderen, want wat er gebeuren zal weten we niet. Alle
stelsels en woorden, waarin we thans ons voorgevoel kleden, zullen misschien
wegvallen, in de religieus-morele omwenteling die we tegemoet zien. Misschien is
het nog nodig dat eerst de natuurwil bewust worde in den groten dichter, die, uit het
volk zelf gesproten, met zijn voeten stevig op den grond en zijn stem hel bazuinend
boven de hoofden der mensen, over de aarde zal gaan, en, met zijn armen alles
wat leeft omvattend, ineens zal zeggen wat gezegd moet worden, heel de jonge
wereld in hem gevoeld, met de reine klaarheid van het ware, en de revolutie zuiveren
zal door ons het nieuw, het gemeenschappelijk ideaal van het komende leven te
openbaren, wat de oude Godsidee zal vervangen, het nieuw zedelijk criterium, het
absolute dat we zoeken, en vinden móeten indien we niet willen sterven.
Wij weten alleen dat wat gebeuren zal onvermijdelijk is. Die helderheden in de
lucht, en al die donkere stemmen die van beneden, van diep onder ons, stijgen en
stijgen duizendvoudig, voorspellen het. Het hoogtij zwelt, en wat niet meêvloeien
wil zal geknakt worden en overrompeld door de grote bewegingen van het Leven
zelf, dat ons aller meester is.
Onze beschaving heeft de natuur zodanig onderdrukt en beklemd, dat de natuur
zal móeten uitbreken met een geducht samengeperste macht. Haar werktuig zal
het volk zijn, de gemeenschap van al wie door haar onbewusten wil, door eenzelfde
instinct noodwendig worden voortgestuwd. Het volk zal alleen vernielen wat den
schonen en vrijen opgroei belet, en laten wij aan de
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natuur zelf over wat daarna komen moet. Zij zal zich weer uitspreiden in volle
kracht, organisch de vormen der samenleving bepalen; en waar het leven niet meer
gebonden en bedwongen is zal het kunstwerk vanzelf, spontaan, opbloeien en
herrijzen uit het hart zelf des volks.
Het volk moet de kunst herdopen, want wij verwachten alles van het volk, wanneer
het niet meer vervalst door een kunstmatige kultuur, maar een normaal voortbrengsel
is van den menselijken aard: het volk dat de religie gemaakt heeft, en de taal. Een
waarlijk grote en hechte kunst, wier artistieke versieringen niet afschilferen na korten
duur als blanketsel op een gezicht, maar een bloedwarme altijd door nieuw gistend
levenssap doorvloeide kunst, wordt alleen voortgebracht door de onbewuste
noodzakelijke kracht van de natuur. Als de mens zich geheel zal overgeven aan de
inwendige wet alleen, zich onbelemmerd zal ontwikkelen volgens zijn eigen
bewegingsrythme, moet, bezield door dat rythme zelf, opzingen uit zijn diepste diep
de loutere en noodzakelijke openbaring van den God-in-hem. De dichter moet
diepgeworteld in het volk staan, en steeds nieuwe krachten uit zijn aarde zelf in zich
voelen stijgen; en er zullen kunstwerken opgroeien schoon als bomen.
De eenling zal weten dat hij deel uitmaakt van een harmonisch geheel, waarin
alle dingen, solidair, in noodwendige verhouding tot elkaar staan: gedreven naar
zijn doel, volkomen zelfontwikkeling, weten dat hij dat doel best bereiken kan in de
gemeenschap. Wanneer, uit een nieuw geloof, uit de nieuwe gevoelde waarheid
die ons met God kan verbinden, uit de erkenning, door
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allen, van den naar buiten werkenden natuurwil, de eenheid der maatschappij
zal ontstaan, zal het kunstwerk het puurste beeld dier eenheid weergeven, het
monumentaal gewrocht waarin alle kunsten hand aan hand samenstreven naar één
grootse verwezenlijking van 't bewustworden der gemeenschap, synthesis van kunst
en religie, die eenzelfden oorsprong hadden en weer ineenvloeien, hoogste
wetenschap en metaphysiek, ritus van vreugde, waarin alle geheimenissen die den
mens omringen hem spiegels zijn van zijn eigen goddelijkgeheimzinnig wezen,
zuiverste uitdrukking van 't levensmysterie zelf. En als de dichter, geheiligd door
het herboren leven, dat zijn oorsprongrein gevoel vatbaar maakt voor de ontvangenis
van wat geen noemen kan, als hij, de priester, opgewassen uit het lijf van het gehele
volk, naar de diepten van zijn eigen zelf zal luisteren en het echtste en innigste in
zich, zijn rythmus, zal uitzingen, dan zal hij tevens het levensmysterie der ganse
gemeenschap uitgezongen hebben. Maar ditmaal zal het kunstwerk niet meer alleen
het symbool zijn van het echtste zelf van een nationaliteit, maar van heel een
opkomend mensdom.
Het enige wat thans betrekkelijk voor een uiting der gemeenschap mag gelden,
is alleen harmonisch in het brutaal-lelijke, in de negatie van het reine en 't mooie;
en de waarlijk schone gewrochten, waarin een menigte háár harteslag hoort, zijn
poëmen van smart; de onrust, en de smart, ziedaar 't enig gemeenschappelijke
onzer kunst. Maar wij nu willen dat wie in licht en blijheid zingt niet meer liegen zou.
Wanneer het geluk van den eenling uit het geluk van allen zal voortvloeien, dan,
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zijne kracht en waardigheid bewust, vertrouwend op zich zelf en de natuur, in
wier levenslust hij meê opleeft, en versterkt door 't gevoel zijner solidariteit met al
wat hem omringt, zal de vrije mens over de mensen zijn grote overwinnende vreugde
doen lachen, buiten welke de hoogste schoonheid niet is.
En, dichter hij de natuur gekomen, moet hij erkennen dat hij deel uitmaakt van
een organisme, waarin alles, en hij ook, door samenwerking van allen werd
voortgebracht, en zijn oorzaak heeft in een eindelozen samenhang met alles; dat
heel de keten van omstandigheden waar een gedachte uit voortkomt bijdraagt tot
haar geboorte, en die gedachte eerst ontstaat - in veel hoofden tegelijk, - als zekere
voorwaarden haar ontstaan noodwendig maken. Dan zal de kunstenaar, dichtend
om aan zijn innerlijken drang te gebieden, zich geen ijdelheidskransen op het hoofd
meer zetten, maar schoonheid scheppen uit liefde tot de schoonheid zelve. De pure
zaligheid, de kalme vreugde in het mysterie zal hij terugvinden. En geen kan sterk
en vrij zijn als hij in wien de liefde openlicht, de liefde tot den levenswil die zijn werk
bezielt, den levenswil dien hij beminnen moet in zich zelf en in den minsten zijner
medemensen.
Artiesten van nu, waarvan de meesten te veel artiest zijn en niet genoeg mens,
die, ver van 't gewoel, liefst alleen zit met de dierbare fantazieën die ge uit de lucht
droomt, en schuw zijt van 't leven omdat deze gruwelijke beschaving het zo vervalst
heeft en verlelijkt, - er zal, ja, er zál een tijd komen dat de dichter, de reinvoelende
dichter, héél het leven zal mogen aanvaarden met vertrouwen en gans in zich
opnemen, met al zijn schaduwen
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en donkerten en louter licht, dat hij door zijn gevoel nog loutert. En eindelijk - wat
wij de kunst noemen is zo weinig, de gestamelde woorden waarop één ogenblik
van ons beste zijn afschijnt, - wordt ons leven zelf het grote kunstwerk, waarvan elk
onzer dagelijkse daden is als een stroof, en dat we gáns moeten verwezenlijken,
met liefde. En heel ons handelen van dag-in-dag-uit, - als één gestadig gebed naar
de geheimenis die ons bezielt en door de wonderen der wereld drijft, - heel het
leven, met zijn effene vloeiïng, zijn melancholieën en zijn verheffingen, moet worden
één rythme van schoonheid.
Dat ons ideaal ver ligt, wat geeft het? En wie mág het beweren? Wat komen zal
behoeft onze beschouwingen niet, maar wij helpen vernielen wat nog op den weg
ligt, opdat het rijk onzer hoop vroeger kome. En dat rijk bestaat reeds, daar wij
duizenden zijn om het te verlangen, en alle echte mensen er zich ín gevoelen. Wij,
die lang in schrikkelijken twijfel doolden, met onze kunst die altijd maar enger werd
en zich niet hernieuwen kón, die, ene prooi van onze afwijkende passies, ene prooi
van al 't onbekende der afgronden waarover wij in wanhoop bogen, ons aan niets
meer konden vastklampen dat niet brak in onze ellendige handen, wij die in het
nihilisme, in het niet gingen omkantelen, en ons nu verlost weten, en weer
breed-ademend en vreugdevol, wij kijken vóór ons en vrezen niet de geducht
aanzeilende tijden. Want wij laten ons alleen drijven door de almachtige wet, den
innerlijken Rythmus der natuur, volgens welken het leven ontstaat in de cel, eb en
vloed der zeeën wisselen, de werelden geboren worden en het
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zuiver gezang uit ons diepste zelf opwelt, - den eeuwigen Rythmus, die, brekend
en bouwend en zich gestadig verreinend, de harmonie aller dingen verwezenlijken
wil, de opperste Schoonheid, die het doel is van alle trachten. Zuiver en sterk zal
zijn wie in 't Leven gelooft, alleen in het goddelijke Leven, want de dood zelf zal hem
maar een vorm van 't leven schijnen, die is onsterfelijkheid.

1894
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Kritiek der Vlaamse Beweging

Zoals elk ding tracht naar zijn volmaking, zoals thans alles in de maatschappij naar
bewust zelfstandig leven dringt, - vrijheid is een negatief woord voor zelfstandigheid,
- zo is ook de Vlaamse Beweging het streven naar zelfstandigheid van een ‘ras’, ik bedoel: van individu's, in zover zij zich door taal en zeden verenigd voelen, - opdat
dat ras zijn geweten weer zou bemachtigen, zich zo bewust mogelijk ontwikkelen
volgens eigen aard, en ál zijn mogelijkheden tot werkelijkheid maken. Dat streven
dringt in dezelfde richting als het streven van heel dezen tijd, die zijn geweten, zijne
levenseenheid weer veroveren wil; het is slechts een deel van dat streven. Ziedaar
het stellige wezen der Vlaamse Beweging zoals ik die opvat.
Zelfs wie dát niet inzag heeft toch kunnen opmerken dat die Beweging, in den
vorm dien zij bij ons kreeg, geen enig verschijnsel is. Zij wordt aangetroffen, in de
tweede helft dezer eeuw, overal waar het recht tot zelfstandig leven van een groep
mensen, die in taal en manier van zijn hun samenhang voelen, onderdrukt werd om
de grote Staten samen te takelen, - heel Europa door. Dit alleen kan bewijzen dat
zij aan iets noodzakelijks gehoorzaamt, en geen ‘kunstmatig geleid
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stroompje’ mag genoemd worden. Hier vooral komt het duidelijk uit, hoe natuurlijk
haar de gang der geschiedenis voortbracht. De Spaanse vlammenvlaag, en de
uitwijking vóór Alva van al wat een verstandelijke kracht was, had ons volk uitgeput;
de kwezelarij kwam het nog verlammen. Nu was de leus: ‘Die het land heeft, mij
ook.’ Dit land werd soms beheerst als een verre kolonie; het onderging gebukt den
wil van den toevalligsten vorst; het had zich aan het lijden gewend. Wanneer bij
uitzondering nog een meer of min lankmoedig pamflet verscheen, dan was het zelfs
niet in de taal van 't volk opgesteld. Vlaanderen, na twee eeuwen, bezat geen ziel
meer, geen geweten. Het liet zich meeslepen in de omwenteling van 't jaar dertig.
Wij waren met gebonden handen overgeleverd; het Frans werd de enige officiële
taal; velen, heden nog, achten dat natuurlijk, want de meerderheid acht altijd natuurlijk
wat sinds lang bestaat. Een geheel volk werd in een vreemde taal bestuurd; men
veroordeelde mensen zonder dat zij van beschuldiging en vonnis één woord
verstonden; zelfs in de lagere scholen moest Frans de voertaal worden, en de uitslag
was een algemene onwetendheid onder de arbeiders, de boeren, de kleinburgers;
wie middelbaar en hoger onderwijs genoot, verleerde het Vlaams, zonder tot een
grondige kennis van het Frans te geraken; de hoogste krachten van ons ras - denkt
maar aan de besten der zogenaamde Belgische schrijvers, - blijven zonder aanraking
met het menigvuldige leven rondom hen. Wij kúnnen niet natuurlijk opbloeien. De
schandelijkste verkrachting van wat ons eigen is, wat onze geestelijke eenheid
uitmaakt, wordt wettelijk genoemd; en men
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beweert nog dat bij ons de enige voorwaarde van beschaving een steeds meer
uitgebreid gebruik der Franse taal is. Gelooft men dan toch dat het volk zijn taal kan
verloochenen en vergeten? Zij zit hem in 't bloed, zij kan er zo makkelijk niet uit;
men merkt het wel in Frans-Vlaanderen. Indien de hedendaagse gedachtestromingen
Vlaanderen niet bevruchten komen, dan heeft het gebruik van 't Frans als voertaal
het meest daaraan schuld. Begint men dan nog niet te beseffen dat de grondslag
aller beschaving de ontwikkeling is van het gehele volk volgens de noodwendigheid
van zijn eigen wezen, volgens zijn eigen aard, waarvan de taal het beste beeld is?
Alle positieve werking, die ons in natuurlijkere toestanden wil laten ademen, is
billijk. Wat tot nu gedaan werd acht ik weinig in vergelijking met wat nog te doen
blijft; maar veel is toch gedaan. Ik beklaag degenen die met de Vlaamse Beweging
slechts spotten kunnen. Van die Beweging is, mijns inziens, het grootste en het
stelligste: de karakters die haar in 't leven riepen, en die door hun literair werk het
bewustzijn van hun volk opschudden, het geweten zelf van dat volk waren. Een
echt karakter doet meer voor een zaak dan een stipt bepalen der begrippen, zoals
een echt en goed literair werk zekerder invloed heeft dan een hogeschool. En echte
karakters hebben we gehad, opgestaan uit alle streken van Vlaanderen, mannen
met sterken en ernstigen wil, die zich door niets lieten afschrikken en tot het einde
toe dorsten gaan, door alles dóór. Oprechte mensen zijn die altijd geweest, ronde
en taaie Vlaamse gemoederen, rotsvast, met een gloed en een diep gevoel,
rechtschapen genoeg om nooit den zin der dadelijke
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waarheid te verliezen. En, op het ogenblik dat ik vele opvattingen van het
tegenwoordig flamingantisme wil te keer gaan, moet ik mijn hogen eerbied uitdrukken
voor zovele kerels van flaminganten, die, hoe eng hunne inzichten me soms ook
schijnen mogen, voor hun gezindheid alles op het spel zouden zetten, en zich laten
kapotmaken als, 't moest. Met hen voelt eenelk zich in innig verband, in wien de
geest van dezen wordenden wereldtijd woelt. Al het duurzame wat uit de Vlaamse
Beweging kwam, en onze letterkunde zelf, is men zo'n karakters schuldig. Als ik de
vijftig eerste jaren onzer herleving doorblik, dan kan ik niet de Vlaamse letteren van
de Vlaamse Beweging afscheiden. Misschien is onze goede en beminde Conscience
de degelijkste arbeider onzer zaak. Ik weet dat wie niet Vlaming is moeilijk zal vatten
waarom wij b.v. Gezelle, Hugo Verriest, Albrecht Rodenbach en anderen,
bewonderen en liefhebben: zij zijn de geest van ons land; hun gesproken en
geschreven woord, dat rechtstreeks op hun omgeving inwerkt, is gedragen door
een trouw en waar gevoel, het heeft den reuk onzer aarde. Het is iets van dat streven
naar zelfstandigheid van het Vlaamse volkseigen.
Dát is 't echtste der Vlaamse Beweging. Dát is 't waarop wij steunen willen, - nu
scherper bewustzijn te leven begint, nu wij ons van dag tot dag meer één gevoelen,
nu het land zich ‘omwerpt’, zoals Van Langendonck zei. Hoop bezitten we genoeg,
want wij weten hoe zuiver ons volk nog is, trots al wat het geleden heeft; wij weten
zeer bepaald welke diepe bronnen van ongebruikte kracht zullen opwellen; wij
kennen zijn stevigen wil, den innerlijken gloed van zijn rustig gebaar, zijn fris,
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zinnelijk waar gevoel, vrij van alle calvinisme, zijn zin voor de realiteit van 't leven,
met al zijn kleurige stoffelijkheid en al zijn verborgenheden. Vlaanderen, dat, aan
den samenloop der machtigste beschavingen, zich begint te ontwikkelen in dezen
tijd van vreugdig vermoeden zwanger, kan zich een heerlijke volrijke toekomst uit
den schoot prangen, indien het zich zelf geheel kan hergrijpen, zijn eigen ziel weer
bemachtigen.
Dat is nu mijn Vlaamse Beweging. Waarom, trots mijnen eerbied voor hen die ons
streven mogelijk maakten, laat ik mij nochtans niet gans meêslepen door 't
flamingantisme zoals het thans bestaat? Zijn de opvattingen der meeste
tegenwoordige flaminganten juist, wat betreft den grond der Vlaamse Beweging,
haar einddoel, en de middelen die zij gebruiken moet om dat doel te bereiken?
De grond der Vlaamse Beweging is de wil naar zelfstandigheid van een‘ras’, dat
zijn solidariteit voelt. Ik meen eigenlijk niet een groep mensen van eenzelfde afkomst,
maar wel: mensen die verbonden zijn door de taal en overeenstemmende zeden.
Dát is iets werkelijks, terwijl het woord ras, zoals het doorgaans gebruikt wordt in
Vlaamse redevoeringen, slechts een afgetrokken denkbeeld onderstelt: enige
millioenen individu's leven samen, bij de meerderheid onderscheidt men
hoedanigheden die elk min of meer gemeen heeft met zijn ‘taalbroeder’, die
hoedanigheden worden algemeen gemaakt en door afzondering vormt men in zijnen
geest een begrip. Zo komt men er toe, op een ideaal rechtsgebied, in het ras iets
meer te
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zien dan de som der individu's. Het wordt iets dat op zich zelf bestaat. Nu, ik
wens geen abstracte entiteiten boven mij. De gezondste werking van onzen tijd
breekt de heerschappij der abstractie over de rechtstreeks gevoelde dadelijkheid,
en neemt bezit van het leven, van deze onze aarde. Wij liggen nog te veel onder
de macht van woorden. De Mens, die van de Franse omwenteling en de rationalisten,
gaat me niet aan. Wie de Mensheid bemint, bemint maar het stelsel, ik geloof dat
van Deyssel dat ergens gezegd heeft. De meeste tegenwoordige hervormers
beschouwen den mens als een enig type, als één zedelijk en verstandelijk grondbeeld
waarop zij hun stelsels toepassen, en tegenover hen verdedigt het gezag de
Maatschappij... Het getal is gering van hen die slechts steunen op wat zij zien en
voelen, de mensen rondom zich nemen zoals zij zijn - dezen, en dien mens, en dien
anderen, - en hun, als enige wijsheid, het ‘ken u zelf’ toeroepen. Ik zal niet vroeger
in vreugde genieten dan als ik mij van alle geloof in abstracties bevrijd.
Een abstractie is het woord ras al te dikwijls bij de flaminganten; zij bekreunen
zich weinig om zijn echten inhoud. Er wordt gesproken van de volstrekte en
onveranderlijke ‘rechten van het ras’. Wat is daar zo eeuwig? Geen ras bestaat er
dat geheel zuiver is, - heden minder dan ooit, nu de verste betrekkingen onder de
volkeren allersnelst vermenigvuldigd worden. Men bemerkt soms in het meest
afgelegen dorp verrassende verscheidenheid van mens tot mens. In de oudste
maatschappelijke groepen waarvan de anthropologie gewaagt zijn reeds verscheiden
typen met elkaar ver-
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mengd. Ik zal niet nagaan wat bij ons overgebleven is van de vroegste inwoners
en tot welke volkeren zij behoorden, inhoever Kelten, Franken, Saksen, Friezen nog
te erkennen zijn, hoeveel Spaans, Frans, Duits, Joods bloed in het onze vloeit, enz.
Eén feit volstaat: de Vlamingen kunnen tot twee zeer van elkaar afwijkende typen
herleid worden: een kort-, en een langschedelig. Heden heeft ons ‘geslacht’ zich,
na eeuwen en eeuwen, onder den invloed van woonplaats en samenleven, tot een
algemene overeenstemming van zeden ontwikkeld, en, trots de dialecten, tot eenheid
van taal, wat overeenstemming onderstelt in voel- en denkwijzen; zijn letterkunde,
en de van zelf machtig geworden Vlaamse Beweging, bewijzen zijn solidariteit. Maar
dit laat ons niet toe, van het ‘geslacht’ als van een streng afgebakend en éénaardig
iets te spreken, en er aan te geloven als aan de levendige verwezenlijking van een
volstrekt begrip. De bonte, gedurig afwisselende menigvuldigheid der mensen, die
zich volgens hun oneindig talrijke belangen op oneindig talrijke wijzen onder elkaar
scharen, die elk iets eigens zijn, die elk duizenden eigen betrekkingen aanknopen
met de wereld, men kan die niet gaan afperken tot lijnbegrensde rassen. Die rassen
zijn gemeenschappen in gestadige wording en beweging, die niet op zich zelf
bestaan. Ik mag me dus afvragen of de liefde voor het ras doorgaans iets meer is
dan een theoretische liefde. Dat men zijn dorp boven al de andere acht, is veel
natuurlijker en echter. Van de personen rondom mij heb ik lief wat op mij gelijkt of
mij vollediger maakt; ga ik daarbuiten, dan verval ik in de ‘beginselen,’ - en ik blijf
er gaarne
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van verschoond. De ‘heilige’ rechten van ‘onzen stam’ zijn de rechten van een
vast omtrokken vorm dien wij in onzen geest schiepen. De rechten van het ‘ras’ zijn
niets anders dan de som der rechten van de afzonderlijke wezens die dat ras
uitmaken. Wie 't anders opvat rijdt stokpaardje op woorden.
De oorsprong der Vlaamse Beweging is ten anderen gans individueel: elkeen
bezit, zonder dat men hem eerst zulks toekent, het recht zijn eigen taal te spreken
waar en wanneer het hem belieft; wanneer welk gezag ook hem dat komt verbieden,
dan reageert hij vanzelf tegen dat gezag, zonder noodzakelijk aan de ‘eer’ van zijnen
‘stam’ te denken. Die min of meer oproerige terugwerking van individu's is de
aanvang der Beweging. En ik ben gelukkig vast te stellen, dat die opstand van
zichzelf-bezittende individu's tegen een gezag op verre na geen uitzondering
geworden is. Daar is ze, die kracht die naar zelfstandigheid wil! En die zit ons volk
in 't bloed, al moet ik hier ingaan tegen een stelselmatige liefde voor het ‘ras’, die
onder de flaminganten nogal verspreid is.
Aan die stelselmatige - ‘schematische’ - liefde zou ik zoveel gewicht niet hechten,
indien zij geen ander gevaar opleverde dan misbruik van opsnijderij en gorgelen
met gemeenplaatsen. Maar zij slaat onmiddellijk over tot rassenhaat. Het is een
kenteken der stelselmatige liefde, dat zij zich doorgaans slechts negatief kan uiten
in de werkelijkheid, en het ligt in den aard van een slechts negatief streven dat het
doorgaans verdoemenswaard is. Terloops werke men op, dat de Staten hun best
doen om het wantrouwen van volk tot volk te
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ontwikkelen - onder den vorm van ‘vaderlandsliefde’ - daar zij legers nodig hebben
om de machtigen en hun geld te verdedigen; groothandel en nijverheid zijn eigenlijk
zeer internationaal, maar vrezen dat de arbeiders der verschillende landen hun
gemeenschappelijke belangen zouden inzien, en elkaar heel natuurlijk ondersteunen.
Zo werkt alles samen om van den rassenhaat het kunstmatigste te maken wat men
maar denken kan.
Uiterst kunstmatig is hij onder ons volk, ik heb het dikwijls ondervonden. En de
meeste vlaamsgezinde leiders zelf hebben niet, in den grond, dien afschuw van
Frankrijk en die genegenheid voor Duitsland, die soms in hun redevoeringen komt
opspoken. Op enkele uitzonderingen na, leven zij met een ieder op goeden voet,
hebben zelfs meer betrekkingen in het Zuiden dan in het Oosten, en praten liever
met een Parijzenaar dan met een Pruis. Maar als zij zich als vertegenwoordigers
van den ‘Stam’ voelen, duiken de ‘beginselen’ op, en dan schuimt men den
rassenhaat langs de kolommen van de flamingantse bladen af. Ik beken volgaarne,
dat hij wellicht onvermijdelijk was in het romantische tijdperk der Beweging. De
vraag is, of we nog lang dien weg opmoeten. Of we elkaar nog lang helden van
vroegere eeuwen naar het hoofd gaan werpen; of de achtbare Coremans nog lang
in de Kamer zal uitroepen dat onze geschiedenis veel mooier is dan die der Walen,
en de achtbare Hoyois hem arglistig antwoorden dat de inwoners vanDoornik vóór
Godfried van Boeljon in Jerusalem getreden zijn. Of we nog lang, zo kleingeestig
mogelijk, andere volken zullen geringachten om te bewijzen dat wij altijd groter
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geweest zijn. De wat gedwongen afkeer voor Frankrijk veroorzaakt hier een
gedurige beschimping en belastering van wat uit Parijs komt. Bij voorbeeld is 't een
tamelijk onschuldige dwaasheid, als onderwijzers onze literatuur met de Franse
vergelijken om de onze hoger te stellen, - hier is onze Vlaamse Racine, ziedaar
onzen Vlaamsen Béranger, enz. - maar 't maakt ten langen leste zenuwachtig. Wat
de apriori-vriendschap voor Duitsland betreft, wie een weinig daarginder geleefd
heeft moet die tamelijk kunstmatig achten. Wèlk Duitsland? Het Duitsland dat
grotendeels deze eeuw gemaakt heeft door zijn letterkunde en muziek, zijn
wetenschap en wijsbegeerte? Of dat van na den oorlog? Zeker, er steken daar nog
diepe krachten, en wij kunnen er ook veel uit halen, - maar wil men ons waarlijk den
parvenugeest van het hedendaagse Pruisdom doen bewonderen, die koppeling van
al 't verfoeilijkste wat 't woord militairisme in zich sluit, met het joodse ‘Strebertum’,
stoffelijk, eigenbatig, hard, - dien geest die zich in de provincie verbreidt met den
invloed van 't amerikaansriekende Berlijn, dien geest die aldaar kunst en literatuur
haast doodt en de wetenschap zelve begint te verpesten?
Verwerpen we stelselmatige aftakeling en ophemeling. Wij zijn sterk genoeg om
alle werking van buiten te laten werken, en ons al het echte tot vlees en bloed te
maken. Vreest ge dat we te zwak zijn, vat dan de zaak positief aan, maakt het volk
groot en kernachtig en vrij genoeg, zonder 't daarom af te zonderen van het schoone
rijke leven dat uit het Zuiden komt. Verstandelijk hebben we oneindig veel te danken
aan Frankrijk, en wij willen er in geestelijke aanraking meê zijn zowel
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als met Engeland of welk ander volk ook. Laten we ons huis openstellen naar
alle zijden, dat is nog het beste middel om te blijven die we zijn. Door haat in te
boezemen tegen een groot volk zullen we 't onze niet groter maken.
Tegen den Fransen invloed wordt vooral de spreekwoordelijke onzedelijkheid van
het ‘wufte Zuiden’ ingeroepen. ‘De Taalstrijd hier en elders’, bijvoegsel van de ‘Dichten Kunsthalle’, leerde ons onlangs dat men in de meisjes-kostscholen vijandschap
inboezemt ‘voor de taal, die nochtans nooit bezoedeld is geweest door Zola en
andere pornografen’. Men mene niet dat die omschrijving een teratologische
uitzondering is, ik kan er van dien aard bij de vleet aanhalen. Uit een vlaamsgezinde
voordracht door Dr. Schaepman teUtrecht gehouden, - voordracht waarin hij Da
Costa hoger stelde dan Victor Hugo, en Bilderdijk dan Goethe, - knip ik het volgende:
‘Er loopt een klove tusschen hoogeren en lageren. Dat ligt in het verzaken van de
Vlaamsche taal door hen die meenen, dat het tot den goeden toon behoort, alleen
hun dienstknechten in het Vlaamsch aan te spreken en den eigen stand in de taal
van mad. Dubarry’. De taal van mad. Dubarry! Men weet waarlijk niet waar het mens
het uithaalt!
Brave lui, het Vlaamse volk bezit genoeg zinnelijkheid, in den besten zin van 't
woord, - en dat is niet zijn geringste eigenschap! - om van uw zedelessen verschoond
te blijven. Zeker, o journalisten, uw schaamte is uiterst eerbiedwaardig. Maar gij
moet toch bekennen dat die goede Venus vulgivagans van Lutecia het monopolie
der ‘onzedelijkheid’ niet handhaaft, en dat de ‘onzedelijke’ literatuur en vele andere
‘onzedelijke’
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dingen ons evenzeer uit Holland, Engeland en Duitsland toegevoerd worden. Gij
moet bekennen dat hetgeen u 't meest verontwaardigt niet van dag tot dag zou
toenemen als het niet ontwikkeld werd door onze gehele beschaving; het is
doorgaans een voortbrengsel van onze economische toestanden, dat er noodzakelijk
aan verbonden is, overal, doch min of meer onder huichelarij verborgen wordt; onze
‘Germaanse broeders’ ontlopen 't zo min als wij, en Berlijn, Wenen, Londen, hebben
het ‘moderne Babylon’ niets te benijden. Breekt al 't onnatuurlijke onzer economische
toestanden, breekt de vormen der tegenwoordige maatschappij. Wat schimpen op
de Franse taal zal niet helpen.
Een minder flauw voorwendsel tot rassenhaat is de vrees ener inpalming door
den ‘erfvijand’. Ik laat onbesproken of die inpalming wel dreigend is of niet, maar
wil hier wel 't eerste geval onderstellen. Slechts de werkelijke uitslagen ener inpalming
gaan mij aan. Ik weet dat men mij den mond zal stoppen met
Kerels-Klauwaerts-Leeuw-van-Vlaanderen-Artevelde, en zie reeds een horizont van
goedendagen oprijzen, - de flamingant moet altijd een goedendag in den hoek zijner
kleerkast bewaren, voor de grote landdag-redevoeringen; - maar de strijden onzer
voorouders verschillen zeer van de tegenwoordige, en de maatschappij is een heel
ander iets geworden. Nu, dat we samenleven met Fransen of met Walen, dat komt
tamelijk overeen uit; dat we voor al wat ons bedwingt belastingen betalen aan 't
Frans of aan 't ‘Belgisch’ bewind, om 't even, zolang we er betalen; en dat mijn
meester in Parijs of inBrussel zit, wat geeft dat? hij is toch altijd mijn meester, - mijn
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vijand. Ik wil mijn kracht niet verspillen om een verandering van meester te
beletten: ik heb wat beters te doen!...
Ik blijf op het gebied van 't werkelijke. Misschien drukt het staatsjuk zo zwaar niet
op ons volk - ik meen het ‘Belgische’... - als in het machtig-gecentraliseerde Frankrijk,
- of a fortiori in Duitsland. Maar ik acht het een ijdel tijdverdrijf onder ons te overwegen
wat ons aangenamer kan zijn, vliegende jicht of kramppodagra. Het enige wat
misschien erg bedreigd wordt door een inpalming is iets wat we nog niet gans
bezitten: het ‘In Vlaanderen Vlaams’, en dat is gewichtig. Maar als dat waarlijk te
vrezen is, zal ons dan uw kleingeestige haat redden? Is 't dan niet ellendig te moeten
rekenen op gistingsmiddelen als de Waterloo-betoging? Wat een bron van
misverstanden! Zullen wij beter bestand zijn tegen de Franse regering wanneer gij
verachting zult ingeboezemd hebben voor al het schone en sterke wat het Franse
volk ooit voortbracht? Nog eens: werkt positief. Maakt de Vlamingen tot bezitters
van zich zelf en hun wereld, in geest en lichaam vrij; ondersteunt alle krachten die
hier opkomen, laat er geen verloren gaan; bouwt op, richt werk op dat door zijn
eigen macht eerbied afdwingt; verspreidt onze letterkunde; spant aan positieve daad
het deel van uwen wil dat thans verbruikt wordt aan nutteloze afbrekerij. Dan zal de
Vlaming zijn reden van bestaan begrijpen, en wanneer hij dan niet meer de
‘Belgische’ instellingen, niet meer zijnen meester, maar zich zelf, zijn eigen ik zal
moeten verdedigen, dan zult ge hem niet behoeven op te schudden door
woordengetrommel.
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Het afgetrokken geloof in het ‘Ras’ belet toch niet op te merken dat er andere
solidariteit bestaat dan die van den ‘stam’. Door stoffelijke en verstandelijke belangen
voelen wij ons in samenhang met de landen die ons omringen. Wij zoeken
aanrakingspunten in den vreemde, ruilen geestelijke voortbrengsels met hem;
niemand is er, die nog spreekt van ‘vaderlandse’ wetenschap; de gedachte is
internationaal: van maand tot maand - dat ze doeltreffend zijn of niet is hier bijzaak,
- neemt het getal der internationale congressen toe. Elk mens heeft zijn eigen wereld
van nabije en verre betrekkingen; en de solidariteit van elke leefbare groepering in
of buiten het ras heeft even veel recht van bestaan als die van 't ras zelf. Ik kan me
meer thuis voelen met een Chinees denker dan met vele Vlamingen of zelfs menig
bloedverwant.
Dat heeft niets van de ‘broederlijkheid’ - begripsliefde - der Franse omwenteling;
ik ben solidair met al wat mij gevormd heeft, en met den helen kring dien mijne
werking vult.
En kom me niet preken dat ik eerst en vooral Vlaming moet zijn. Ik ben eerst en
vooral ik, een mens, - en het minst veranderlijke wat ik in mij erken, vind ik terug bij
alle mensen die tot mij komen, in welke streek zij ook geboren zijn. Als iemand
verdrinkt en ge kunt hem redden, dan zult ge in 't water springen zonder u af te
vragen of hij een Fransman of een Pruis is.
Wat den grondslag der Vlaamse Beweging uitmaakt wordt niet alleen verkeerd
opgevat, maar bovendien niet redelijk doorgedreven. De maatschappelijke vorm
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van het Ras is de Natie. De flaminganten verdedigen dus het beginsel der
eentalige nationaliteit, maar velen zijn tevens... vaderlandsgezind: res inter se
repugnantes! Men bemint het oord waar men geboren is, waar men lang leefde,
welks taal en landschappen de gedaante onzer gedachten bepaald hebben, men
bemint de lieden die men daar kende, en al wie met hen veel gemeens vertonen in
karakter en manier van zijn; men erkent dat die lieden van gelijksoortigen ‘habitus’
veel gelijksoortige belangen hebben, en vindt dus onrechtvaardig dat zij zich door
vreemdelingen, welke die belangen zo gepast niet behartigen, in een vreemde taal
de wet laten stellen. Zo ontstaat het beginsel der nationaliteit. Maar het ‘patriotisme’
is het tegendeel: de verkleefdheid aan een stuk grond dat één meester bezit, en
door staatslieden op een kaart streng afgegrensd werd. Het is volgens die
vaderlandserij - kunstmatig door de regeringen opgeblazen, - dat een Elzasser
Frankrijk moest liefhebben vóór '70 en Duitsland na den oorlog; dat Nizza en Savoye
driemaal van patriotisme veranderden sinds éne eeuw, en de Ionische eilanden
viermaal; dat een Pool thans zijn leven moet wagen 't zij voor Pruisen, of voor
Rusland, of voor Oostenrijk, - en dat wij aan... België verknocht zijn!
Tussen vaderlandserij en nationaal gevoel blijven de leiders der Vlaamse Beweging
hangen. Al wat ze vergen voert tot het vervangen van het tegenwoordige Koninkrijk
door een Statenverbond, daaraan zal wel niemand twijfelen, - en zij kúnnen niet
anders, willen zij hun beginselen volgen. Een Poolse omwenteling zouden zij zeker
toejuichen, en voor enige jaren verschenen
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alhier grote kaarten waarop men Frans-Vlaanderen aan ons land teruggeschonken
zag. Maar waarom vorderen zij dan niet rechtuit de scheuring van België, waarom
staat dat nergens in hun programma te lezen? Integendeel: iedermaal hun naar het
hoofd geslingerd wordt dat zij de splitsing verlangen, tekenen zij protest aan met
verontwaardiging, en er verschijnen stichtende aanplakbrieven met een driekleurig
lijstje omraamd.
Die tegenstrijdige houding verwijt ik de meerderheid der flaminganten niet. In den
grond zijn zij volstrekt niet belgischgezind, al vrezen ze dikwijls met hun vrij
uitgesproken mening voor den dag te komen. Maar op dat netelig gebied heeft men
weinig moed te verwachten van de meeste leiders der Beweging, en van al wie
nauw of losser met den Staat verbonden zijn. Die zijn voorzichtig, willen niet
‘overdrijven’...
Met die lieden twist ik niet, ik spreek tot de overgrote massa der Vlaamsgezinden,
die voor de gevolgtrekkingen hunner mening niet zullen terugdeinzen, en die
aannemen dat een ‘natie’ zich zelf bepaalt en recht heeft op zelfstandig leven. Die
kunnen dan niet aannemen, dat het lot ganser bevolkingen van oorlogen afhangt,
van het toeval van een veldslag, van besluiten uitgeschreven door een handvol
diplomaten; zij weten 't: zolang er een staatsgezag is, dat op legers steunt, is het
‘recht’ der natie bedreigd. Zij moeten óf hun beginsel der nationaliteit verwerpen, óf
het bestaan der hedendaagse grote Mogendheden.
Maar wàt is - niet als begrip, maar werkelijk, - de ‘natie’, maatschappelijke vorm
van het ‘ras’, van een ‘gemeenschap in gestadige wording en beweging’?
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Kan 't een volstrekt en éénaardig iets zijn? Hier ook moet de zaak van haar
abstractie ontdaan worden. Het spreekt vanzelf dat een maatschappelijke groepering
als de natie tot geen ander doel is samengesteld dan het makkelijker en genotrijker
leven der individu's, en geenszins ter verwezenlijking een woord-met-een-hoofdletter.
Zij heeft geen bestaan buiten de personen die haar uitmaken, en altijd vrij blijven
die groepering te ontbinden om andere verbindingen aan te knopen, zich op andere
wijzen samen te scharen. De rechten der ‘natie’ zijn de rechten der afzonderlijke
individu's.
Dit jaar stelde de heer Coremans in de Kamer voor, het Staatsblad niet alleen in
de twee talen te laten verschijnen, maar bovendien in het Duits; hij wees op de
twintigduizend Duitsers die in de provincie Luxemburg gezeten zijn, en beweerde
dat hun taalrecht geëerbiedigd moest worden, al waren zij nog minder in getal. Ik
laat voorlopig ter zij of het ideaal recht op een dergelijk ding een der gewichtigste
voorwaarden van het menselijk geluk is: wat er ook van zij, de redenering van
Coremans stemde overeen met de beginselen van 't flamingantisme. Maar als men
zulk een eerbied toont voor het persoonlijke recht ener groep, voor de ‘eigenheid’
der bestanddelen van een bredere groepering: waarom gaat men dan niet tot het
einde toe? Elke wet wordt toegepast op millioenen mensen, wier belangen zeer
verschillend zijn; onder die mensen zijn er zeker duizenden wier recht gekrenkt
wordt, - en, zoals Coremans zegt, al waren er nog minder: de wet is onrechtvaardig.
Om zeer nauw te passen op alle gevallen, veranderend van dag tot dag, zou elke
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bepaling door zo vreeslijk veel wijzigingen moeten getemperd worden, dat zij
niet meer zou bestaan. En dit veronderstelt dan nog bij de wetgevers een gestadige
juistheid van inzichten en een alomvattende kennis, waarop zij allerminst aanspraak
mogen maken. Eenelk die niet volkomen van oordeel beroofd is kent zijn eigen
behoeften beter dan zijn buurman, en ik wil een schoenmaker niet leren hoe men
laarzen lapt. Een staatsman - nijveraar of advokaat, die zelfs niet altijd in zijn eigen
vak bedreven is, - kan onmogelijk al de belangen kennen van het duizendvoudige
volk, en aan iedere wet worden zekere personen, groepen, standen opgeofferd.
Komt de uiterlijke wet - die de uitdrukking is van het recht der vuist en slechts door
de macht der vuist gehandhaafd wordt, - niet aan alle zelfstandigheid knagen? De
Vlaamse Beweging wil de zelfstandige ‘natie’; maar even als het ‘ras’ is die natie
geen homogene en onvermengde samenhang. Niet alleen is de groei van het ‘ras’
gebonden aan den groei der hele samenleving daarbuiten, maar in de natie zelve
onderscheidt men, in oneindige bonte menigvuldigheid, eigen
groepen-van-betrekkingen, die onderling of met andere organismen buiten de natie
vaster of losser ineengestrengeld zijn. Als het ‘ras’ recht heeft op zelfstandigheid, waarom dan ook niet elk dier groepen? Waarom zouden zij zich onderwerpen aan
de wetten van andere groepen, wanneer zij er geen behoefte aan gevoelen? Als
de banden van dwang, die millioenen wezens onder één wet saamscharen,
losgewrongen worden, en de hedendaagse Staten verbrokkeld in ‘nationaliteiten’,
die elk haar aanspraak op zelfbestuur tegenover de andere
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recht houden, die zich elk ontwikkelen volgens haar innerlijke wet, volgens de
noodzakelijkheid van haar eigen aard, waarom mag niet alle andere groepering dan
het ‘ras’ aanspraak maken op zelfbestuur? En de individu, die een volledig en eigen
organisme is, die zijne wereld bezit en tot deze of die groepering als van macht tot
macht kan spreken, - waarom zou hij óók geen recht hebben op vrij zelfstandig
leven?
Mijn kernachtige kerels van Vlaanderen, die de zelfstandigheid van uw ‘ras’ te
veroveren begeert, - uw zelfstandigheid, - die het echtste en stelligste van onzen
tijd in u voelt woelen, hebt den moed alleen in u zelf te geloven en niet terug te
schrikken voor uw eigen wil, voor de gevolgen van een eerlijke en volkomen
toepassing van wat den grond zelf der Vlaamse Beweging uitmaakt. Gij zult nog
alle gezag breken.
De Vlaamse Beweging wil het Vlaamse volk in staat stellen, zich volkomen te
ontwikkelen en al zijn mogelijkheden te verwezenlijken. Eén der gewichtigste
vereisten is zeker de ontwikkeling door zijn eigen taal, beeld van zijn eigen aard.
Vandaar het groot gewicht der taalvraag. Doch 't gebruik van 't Vlaams is een middel
en geen doel; de oplossing der taalvraag is niet het einde der Vlaamse Beweging.
Om alles uit te voeren wat aan verborgen kracht in hem zit, heeft de Vlaming nog
heel wat anders nodig. Om nu slechts op het stoffelijk gebied te blijven: wat kan hij,
zolang hij zich, om anderen rijk te maken, twaalf uren daags moet afsloven aan
mechanisch werk in een verpeste lucht, zolang hij armoê lijdt, met al wat dat woord
aan ziekte en zedelijk verval in zich
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sluit? Wie durft er van natuurlijken opgroei en volledige ontwikkeling praten, als
duizenden vrouwen zich op straat moeten verkopen, of om een korst brood met
haar bloedloos kroost in een fabriek verleppen? Als de stompzinnigen niet ‘een
beetje meer mens’ moesten worden, zoals het volk zegt, dan zou de kruistocht om
't ‘In Vlaanderen Vlaams’ van weinig belang zijn. Of wie acht de taak volbracht,
wanneer eindelijk de Vlamingen in 't Vlaams beheerst, bestolen en eventueel zo
wat afgepoft worden? De Vlaamse Beweging mag niet slechts een taalbeweging
zijn, maar een maatschappelijk streven in den breedsten zin van 't woord.
Zeker beweert niemand het tegendeel. De ‘Vlaamsche Volkspartij’ heeft eisen,
waarvan ik nu de krachtdadigheid niet te bespreken heb, uit alle democratische
programma's in het hare samengeflanst: overnemen aller spoorwegen door den
Staat, klimmende belasting op het inkomen, evenredige vertegenwoordiging,
maximum van werkuren en minimum van dagloon, enz. De mening der meesten
drukte ook ‘De Taalstrijd hier en elders’ uit, toen daar geschreven werd: ‘Het doel
der Vlaamsche Beweging omvat met de zedelijke verheffing onzes volks ook - en
wel inzonderheid voor de meest werkzame flaminganten, - zijne stoffelijke welvaart,
die slechts voortvloeien kan uit de eerste’. Duidelijk genoeg; schoon men even goed
beweren kon dat de zedelijke verheffing van het volk slechts voortvloeit uit zijn
stoffelijke welvaart. Maar het tijdschrift gaat aldus voort: ‘In den strijd voor 't leven
zal het Vlaamsche volk, niettegenstaande al zijne taaiheid, immer het onderspit
delven indien het niet ontwikkeld wordt bij middel zijner
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taal, volgens zijn eigen aard’. En wat hierop volgt toont voldoende dat de taalvraag
als 't allereerste verheffingsmiddel aangezien wordt, als de enige bron aller
verbeteringen. Doch, wat is hier die ‘strijd om het leven?’ De mededinging onder de
verschillende landen? Maar heden heeft de wereld-strijd tussen bezitters en
nietbezitters honderdmaal meer gewicht; de Gentse wever moet zich kunnen
verdedigen tegen de naamloze vennootschap die hem uitbuit, veeleer dan tegen
de werkliên van Silezië. En dan, hoe kan het officieel gebruik van 't Vlaams in de
scholen en voor de rechtbanken, bij dien wever het uitgangspunt ener ‘zedelijke
verheffing’ zijn, - en dus ener ‘stoffelijke welvaart’! - als hij van alle onderwijs moet
verstoken blijven? En dit geldt voor de meerderheid der Vlamingen. Het ‘In
Vlaanderen Vlaams’ kan dus de leus niet zijn van ons gehéle streven.
De ‘Taalstrijd’ - de titel alleen bewijst de beperking waar ik tegen inga - weet en
herhaalt met elkeen dat het doel der Vlaamse Beweging de algehele opbeuring van
ons volk is, - zeggen we: de verwezenlijking van ál wat dat volk zijn kàn, - doch hij
tracht te rechtvaardigen wat hij overal rondom zich bemerkt heeft: dat werkelijk,
bijna heel de strijd opgaat in taalstrijd, en dat men eindelijk een middel als een doel
beschouwt.
Ik dring er op aan, dat mijn kritiek, en wat ook aan onaangename beweringen
nog volgen mag, niet gericht is tegen de vlaamsgezinden in 't algemeen, maar wel
tegen die minderheid die op politiek gebied werkend optreedt, die men bij elke
gelegenheid ziet en hoort, die de ‘partij’ uitmaakt en voor oningewijden de Vlaamse
Beweging vertegenwoordigt. Nu, bij die aan-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

65
aant.

voerders treft men doorgaans de kortzichtige verwarring aan tussen middel en
doel, hoe oprecht ook en edel soms de aandrang is die hen voortstuwt. Het is al
verdrietig genoeg dat zij gewoonlijk het veroveren der ‘Vlaamse rechten’ voor het
allerhoogste droombeeld van 't eind dezer eeuw houden; maar van de Beweging
zelf zien zij slechts een deel. Tot die gestadige inkrímping van den gezichteinder
brengt de partijgeest het zijne toe. Wanneer gij b.v. lid wordt der ‘Vlaamse Volkspartij’,
- die wel is waar niet heel sterk schijnt, - moet gij ‘eerst en vooral flamingant’ zijn.
Niet het minst voor de katholieken is dit verwonderlijk: zij bezitten een wijsgerige
leer die het gehele leven omvat en bekroont; het flamingants programma moet
daarin passen - en niet omgekeerd! - of zij moeten 't verwerpen. Zodra zij echter in
de partij komen wordt het belang van den godsdienst op het tweede plan geschoven:
zij zullen eerst en vooral... als flaminganten handelen. Maar dàt ideaal schijnt nog
te wijd: in de belangen van 't Vlaamse volk ziet men maar weinig buiten de belangen
zijner taal. Langzamerhand komt men er toe, uitsluitend de taalvraag te beschouwen,
alle zaken langs énen kant aan te vatten.
Ik heb misschien ongelijk, van de mensen te verlangen dat zij steeds het einddoel
voor ogen houden. Ik weet het genoeg, zij willen op hun gemak leven, met ideaaltjes
die zij haast kunnen betasten; zij bevinden zich 't gelukkigst in een nauw afgeperkt
kringetje dat zij een kosmos wanen. En hoe minder zij van den ronden horizont zien,
- den waanzinnigen horizont, - hoe zaliger zijn zij. Dat geen winden van hoger blazen,
er is niets hogers dan hun circusje van bezigheidjes,
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spreekt van iets hogers niet of ge knakt hun geluk, want - zij leven van hun
kleinheid. Dàt zal hen 't meest ergeren, dat ik het speelgoed in hun handen breek,
om hen naar verder te doen kijken. Ik zeg dit zonder bitterheid, want het is niet te
vermijden; alleen vind ik 't bedroevend, dat soms brede geesten zich laten
meêsleuren door de politiek van partijen, waarin toch alle werking door lagere willen
bepaald wordt. Voor die mensen is 't misschien goed, dat eens iemand spreekt
zoals ik het hier doe.
Ik kies enige voorbeelden uit, op gebied van bestuur, onderwijs, rechts- en
krijgswezen:
Men bespreekt de overneming van den Kongostaat: het Nationaal Vlaams Verbond
vergt dat ‘alle wetten, besluiten, verordeningen en berichten aangaande de kolonie’
in 't Frans en in 't Vlaams zouden opgesteld worden, ‘en aldus tegelijk afgekondigd,
zoowel in België als in Afrika’. Zo ja, dan mag Kongo overgenomen worden; zo
neen, dan verzoekt het Nationaal Vlaams Verbond onder geen voorwendsel die
overneming goed te keuren. Ik bespreek niet of het verlangde rechtvaardig is of
niet. Maar in deze gewichtige zaak heeft men dus niets willen weten van de
honderden redenen die voor of tegen ene overneming in te roepen waren, men
heeft niet onderzocht of daarachter soms geen geldknoeiboel stak, men heeft zich
niet eens afgevraagd of alle koloniale politiek, trots een leugenachtig uithangbord,
geen aanstotelijke schanddaad onzer ‘beschaving’ is. Om niets heeft men zich
bekreund: belooft men dat Kongolese verordeningen ook in 't Vlaams zullen opgesteld
worden,
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dan is de overneming wenselijk. Er is maar een enkel standpunt: de taalvraag.
Dat men er spoedig toe kwam, van geen ander standpunt meer uit te gaan in
zake van onderwijs is nog makkelijker te begrijpen. Maar, als het Vlaams eens de
voertaal geworden is, zal men dan lotzangen afwisselen ter ere van het hedendaags
schoolvossendom, dat, aan zedelijken invloed doodarm, alle hoekige zelfstandigheid
afrondt en verlamt, dat ons van kindsbeen af het hoofd met holle woorden volduwt,
onzen geest alle vooringenomen denkwijzen opdringt, en ons tot op de hogeschool
toe het geweten gebonden houdt door zijn nauwsluitend stelsel van leugen? Het
beste deel der wilskracht onzer jeugd moesten wij verspillen om daartegen in opstand
te komen en ons zelf te handhaven. Maar gewoonlijk vraagt de flamingant alleen
naar de taal waarin de leugen onderwezen wordt; hij ziet de leugen niet meer, hij
vergeet dat de grondige en algehele hervorming van 't onderwijs nodig is om van
Vlaanderen te maken wat het zijn kan.
Dat voor een Vlaamse rechtbank Vlaams moet gesproken worden neem ik zonder
verdere bewijsvoering aan; het is een ongehoord feit, dat een mens kan aangeklaagd
en veroordeeld worden in een taal die hij niet verstaat, en het pleit weinig voor het
billijkheidsgevoel onzer vierscharen als zij dat niet erkennen. Maar als men de kritiek
der instelling aandurft, waarom gaat men niet tot het einde toe? Waarom neemt
men zo makkelijk die ongerijmdheid aan: elkeen moet de wet kennen? Kennen we
dan iets van dat ingewikkelde weefsel van onrechtvaardigheid, door heren in zwarte
en rode rokken
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beduimeld, uitgerekt, ingekrompen, omgedraaid volgens hun talent of
spitsvondigheid? Zij hebben zelf jaren en jaren lang gestudeerd om in die wetten
wat klaar te zien, en nog kunnen zij 't doorgaans niet eens worden omtrent het
vonnis, dat dikwijls oudere heren wat later breken, vaststellend dat de eersten zich
vergist hebben. Hoe kunnen we wijs worden uit het zonderlinge bargoens dat zij
spreken? Vertaalt de juridische taal in 't Vlaams, het baat een eenvoudig mens maar
weinig: elk woord zal hem een vreemd werktuig schijnen waarmee men hem de
keel toestropt, en hij zal alleen vermoeden dat al die ijzeren wetten, die men vóór
hem laat knersen, gemaakt zijn om de voordelen van enigen te beveiligen. De
‘taalstrijder’ bekommert zich gewoonlijk daarom niet meer, of het recht misschien
geen warboel van leugens is, waardoor ons al 't onnatuurlijke der maatschappij
opgedwongen wordt; of dat onnatuurlijke zelf niet noodwendig de overgrote
meerderheid der misdaden voortbrengt; - of een mens een ander mens wel mag
veroordelen en straffen? Als hij 't in 't Vlaams doet, dan hoef ik daarover niet verder
na te denken, antwoordt de flamingant die eerst en vooral flamingant is. En, werpt
het gezag hem die verbetering toe, de enige die hem wenselijk scheen, dan blijft
hij zoet zitten en acht zich voldaan, - en is bereid de vervlaamste instelling met den
uitersten moed te verdedigen. De leugen staat er maar vaster door.
Wat betreft de herinrichting van 't leger - daar neemt de eerbied sneller af, - is
men zo'n monomanen niet gebleven. De Vlaamse Volkspartij vergt b.v. een merkelijke
vermindering van de jaarlijkse begroting
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van oorlog, en drukt enige andere uiterst platonische wensen uit. Maar eigenlijk
komt toch alleen de taalvraag ernstig ter sprake, waar van de ‘rechten des Vlamings’
gewaagd wordt. Een Frans commando verstaat de Vlaamse soldaat niet; maar
begrijpt hij dan ooit wàt hem bevolen wordt! Hij mag geen wil meer hebben, hij is
een machine, die niet begrijpen moet, en ook nooit begrijpt. Men vindt het een zeer
onnatuurlijken toestand, dat de beste krachten van 't land door het kazerneleven
verrot worden - de statistiek is leerrijk! - als schrootbrakers en houwitsers ze niet
vernietigen om de belangen van enige grote nijveraars; men acht het een schande
dat van jaar tot jaar meer millioenen - terwijl in de bibliotheken geld ontbreekt, vergooid worden aan de voorbereiding van oorlogen waarvan niemand de reden
vat; men weet dat het militairisme het verval van den zedelijken geest is. Zal
doorgaans de flamingant het militairisme zelf aanvallen? Hij verlangt eerst dat de
commando's in het Vlaams klinken. Verkrijgt hij dat, dadelijk wordt het leger een
heilig iets. Zo verdedigt men alle staatsinstellingen, die de ontwikkeling van het volk
belemmeren, als in die instellingen het Vlaamse taalrecht maar geëerbiedigd wordt.
Wie ‘Vlaming boven al’ is bespreekt eindelijk niet meer of een instelling goed of
slecht is: zij moet vervlaamst worden, verder gaat hij niet.
Hij zal wellicht beweren dat hij wél verder gaat, maar dat voorlopig alle mensen
van goeden wil zich moeten samenscharen ter onmiddellijke oplossing der taalvraag,
buiten alle andere vragen om, die op den achtergrond geschoven worden. Maar
men blijft zo
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lang verenigd tot het verkrijgen van enige voorlopige verbeteringetjes, dat men
aan duurzamer hernieuwingen eindelijk niet meer denkt, - dat het doel zelf te loor
schemert: Vlaanderen in staat stellen álles te worden wat het zijn kán. Wie een
gedeeltelijke hervorming van 't leger wil, die acht eigenlijk het militairisme toch goed.
Elke gedeeltelijke hervorming maakt ene in-den-grond-slechte instelling jonger en
hechter. Lauwe zielen, die steeds het instorten van den hemel vrezen, mogen weer
al het verdoemde, dat den natuurlijken opgroei hindert van de mensen, verpleisteren
en oplappen: ik wil niet verbeteren wat in onzen weg staat; het moet vallen.
Wij willen eerst zelfstandigheid, wij willen eerst het geweten opwekken. Maar het
stelsel van: ‘vóóral Vlaming zijn’, en die kortzichtigheid die dan nog, werkelijk, ons
trachten beperken komt tot een taalbeweging, belet ten langen leste het beginsel
der maatschappelijke vormen, den grond zelf der zaken te bespreken. Zo wordt het
geweten vernauwd, omduisterd, nu dat de geesten toch naar de breedste bewustheid
willen dringen. Gij, een der partijen waarin het gevoel der rechtvaardigheid het diepst
leeft en het oprechtst, gij ziet niet meer op welke tegenstrijdige leugens onze
beschaving steunt, gij ziet niet meer dat zij voor alle standen lichamelijk en
verstandelijk verval betekent, dat al hare organen werktuigen van den dood zijn.
Die werktuigen verbetert gij. Al wat op onze borst drukt, al wat het vrije vreugdevolle
harmonische leven, dat wij willen, komt ter neer wringen, dat verdedigt gij, als uw
manie maar voldaan wordt. Een volledige,
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tot den bodem doordringende kritiek, went men zich af. - Ik durf zelfs niet hopen,
dat nog iemand dit artikel als geheel, in zijn innerlijken samenhang, zal onder handen
nemen. - Men bedwelmt de zwakken door slechts één zijde der vraagstukken te
laten blikkeren, alle aandacht wordt daarop saamgetrokken, het veld der discussie
wordt steeds verengd. Men is eerst en vooral ‘taalstrijder’; en langzamerhand komt
men er toe, het toetsen der stelregels weg te laten, niets meer in zijn geheel aan te
vatten, de kern zelf der dingen niet meer te beschouwen.
De Vlaamse Beweging wil eerst het zelfstandig geweten, zij wil eerst zelfbewuste
mensen, die zich vrij ontwikkelen tot de verwezenlijking hunner eigen wereld. Gij
omnevelt de gewetens: onze wegen zijn dezelfde niet.
Misvatten van 't doel, misvatten der middelen. In dezen tijd van algemeen stemrecht
verwijdert zich de Vlaamse Beweging hoe langer hoe meer van haar vroeger wezen.
Zij schijnt slechts op het gezag te rekenen, spant zich in tot het verkrijgen van wetten.
Maar is zij als politieke beweging te rechtvaardigen?
Ik acht het overbodig nog eens het parlementarisme af te takelen, dat zich zelf
thans in de ‘duizeling des doods’ afbreekt. Zeker beseft eenieder nog niet heel klaar,
dat hij zich macht tot zelfbestuur moet verwerven, dat de belangen ener groep door
de belanghebbenden moeten besproken worden, en dat de innerlijke wetten ener
wijdere gemeenschap de relaties onder de mensen bepalen, en werkelijk leven,
zonder de bekrachtiging van den gendarme. Maar, zonder heel bewust de af-
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vaardiging zelf aan te vallen, bemerkt men toch over 't algemeen dat steeds de
minst achtingswaarde goochelaars afgevaardigd worden; en al lijdt men nog, dat
zij - eigenlijk vijf of zes partijaanvoerders die volgens hun welsprekendheid of
doortraptheid den hoop der ‘crapauds du marais’ meêsleuren - het over de meest
verschillende vragen tot beslissingen brengen die van kindsbeen af al onze daden
omsluiten, toch begint men te vermoeden, dat geen uitbreiding of hernieuwing van
het stelsel helpen kan, al zetelden de heiligste wijzen in de Kamer, - daar het stelsel
slecht is in den grond.
Nochtans meent de flamingant het parlement te moeten gebruiken, zolang het
nog bestaat. Ik beweer zeker niet, dat hij propaganda van mens tot mens, in den
dagelijksen omgang, geheel verzuimt; maar van de wetgevende machten vooral
verwacht hij de verwezenlijking zijner wensen, daaraan besteedt hij 't beste deel
van zijn kracht: hij stelt talloze verzoekschriften op, en kiesstrijd is maar al te dikwijls
de achtergrond van wat hij zegt en schrijft ter verspreiding zijner meningen.
In verhouding tot den ontzaglijken wil die in werking gebracht wordt, schijnt de
uitslag maar uiterst mager. Wanneer wij iets verkrijgen is 't wel door het zonderlingste
toeval, en wij hebben nu genoeg ervaring opgedaan om te weten hoe weinig ons
dan nog wordt toegeworpen. Een flamingantse wet raakt er alleen door als zij ten
voordele van deze of die partij strekt, en daar hebben we dat in pacht nemen onzer
Beweging door de politiek, waartegen Rodenbach reeds opkwam in het prospectus
van zijn ‘Pennoen’. Een onafhankelijke
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‘Vlaamse Volkspartij’, zoals inBrussel en de omstreken gesticht werd, verandert
daar niets aan: zij hoopt zelfs niet énen vertegenwoordiger naar de Kamer te sturen,
het getal der stemmen die zij saamraapt is ellendig, want in ons land is geen streven
zedelijk sterker en staatkundig onmachtiger dan het onze; ten hoogste kunnen haar
kandidaten die der andere klieken wat flamingantse vorderingen... in hun programma
doen opnemen; maar is dat heel haar doel, dan bekent zij dat in ons parlement de
Vlaamse Beweging steeds ondergeschikt moet blijven aan de belangen ener politieke
partij, en dat we op een zuiver vlaamsgezinde wet een kruis mogen maken. Ten
anderen, slechts politieke wetsontwerpen worden aangeboden; als zij maar den
schijn hebben, maatschappelijke toestanden ernstig te willen veranderen, worden
zij onherroepelijk verworpen, of zo misvormd en overladen met wijzigingen dat ze
er gans onschadelijk uitzien. De betrekkelijk beste wetten - en die waren dan nog,
zegt Buckle, slechts een gedeeltelijke verbetering of de afschaffing van vroegere
jammerlijke bepalingen, - heeft men alleen gestemd onder den druk van 't gewoel
buiten het parlement, als het volk zijn geroep tegen de vensters sloeg, en de
‘afgevaardigden’ op hun zetels bleek werden. Anders nemen zij op sociaal gebied
hun toevlucht tot hulpmiddeltjes, die slechts voor een tijd de pijn der open wonden
verzachten. Maar wij zullen zolang geschreeuwd hebben om enige halve maatregels,
dat wij 't doel bereikt zullen wanen zodra wij die uit de gesloten handen onzer
meesters halen. Als zij enige taalrechten loslaten - altijd en uitsluitend die taalrechten!
- dan zullen zij ons wel
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inplanten dat ze ons ditmaal bedorven hebben, dat ze ons ‘intransigeants et
farouches’ achten als we meer eisen, dat we nu zoet moeten zijn. En men zal de
Vlaamse Beweging zolang door de moer der politiek rondgesleurd hebben, dat we
't zullen geloven. Heel veel zullen zij ons niet vergund hebben, uit vrees van - de
scheuring. Wij hebben op dien weg niets anders te verwachten, dan al wat het
natuurlijk uitbloeien onzer kracht hindert nog onwrikbaarder in den grond geworteld
te zien. Van de zelfstandigheid die wij willen zullen we meer dan ooit verwijderd zijn.
Men zal dit niet onmiddellijk aannemen. Toch begrijpen reeds enige flaminganten
- zekere christene volksgezinden b.v. - dat het einddoel der Vlaamse Beweging
door de wet niet bereikt kan worden, en dat de zekerste en meest rechtstreekse
daad nog de innerlijke opschudding der gemoederen is: maar het parlementarisme
schijnt hun het geschiktste middel van agitatie dat zij gebruiken kunnen.
De eerste uiting van dat mooie voornemen kan alleen het stichten ener partij zijn.
Vrije samenwerking van individu's, door geen vast en streng bepaald credo
gebonden, acht men bij ons onnatuurlijk; in België, zei Baudelaire, ‘on pense en
bande’. Wie het ‘programma’ niet volgt wordt voor ‘bastaardvlaming’ gescholden.
Het heil van 't Vlaamse volk smelt weldra samen met het heil der coterie, en vele
lezers van dit artikel zullen zich niet eerst afvagen: wat is hier juist of niet? - maar
wel: hoe gaan we de partij verdedigen? - Als men zich eindelijk losgemaakt heeft
van klerikalen en liberalen en socialisten, waarom zich dan
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nog eens laten inlijven in een regimentje, met zijn vaantje en zijn korporaaltjes!
De partijgeest, die als een ingespannen paard noch rechts noch links mag kijken,
vat alles van den kleinen kant aan, glijdt spoedig in een opportunisme dat van
uitvluchten leeft, en geeft de slimmen meer macht dan de sterken en de eerlijken.
Dan kan het breedst maatschappelijk trachten tot persoonlijk getwist verlaagd worden
- en de taalbroeders verscheuren elkaar op nooit-geziene wijze. Zo verliest de
Vlaamse Beweging van dag tot dag aan zedelijke waarde.
Dat heet men het geweten wakker roepen, alsof heel de kiespropaganda geen
verstomping van 't geweten, geen omkoping was, de zegepraal der lafste
komediantenschaamteloosheid. In kroeg en kabberdoes wordt dan het geweten
door jenever wakker geroepen; men is wel gedwongen, dezelfde wapens als zijn
vijanden te gebruiken! Wij konden reeds ondervinden hoe gevaarlijk zekere ‘middelen
van agitatie’ zijn: in den kiesstrijd van verleden jaar, teBrussel, doken heel
onverwachts de inkomende rechten onder de beloften der flamingantse kandidaten
op, - iets waarvan er in het programma der partij nooit sprake geweest was; dat was
een streek; daar trad de Vlaamse Beweging in haar tijdperk van doortraptheid.
De edelste karakters die ik ken hebben aan zelfbewustzijn verloren, en aan
zuiveren invloed, zodra zij als ‘vertegenwoordigers’ van 't volk optraden. Men bederft
spoedig in de lucht der Kamers, en een eerlijk hart, wiens oprechtheid onaantastbaar
is, wordt er meestal geklopt door de juridische geslepenheid der
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partijlui. Wie het parlementarisme wil verzwakken blijft er buiten. Als iemand, die
in een parlement ‘door deuren en vensters’ wil spreken, zich sterk genoeg waant
om aldaar alle listen af te weren, alle politiek van zich weg te schudden, en over het
land woorden te slaan die daden zijn, dan is hij sterk genoeg om altijd gehoord te
worden, van waar ook die woorden klinken. Hij zal dan 't beste voorbeeld geven
door eens voor goed af te breken met den Staat, en zich als reinen wil, als geheel
zelfstandig man vóór zijn volk op te richten. In een parlement mag hij zelf de vragen
niet stellen, zoals hij 't verlangt, en op haar eigen gebied; aldaar kan hij die ook niet
in den grond en als geheel bespreken. Alle geredekavel is er een nauwafgeperkte
doolhof. Dat is me nu een mooi middeltje om ons volk door bewustzijn op te beuren!
In de Kamer staat een toeschouwer gestadig onder den indruk dat de sprekers
elkaar niet verstaan, dat elk van een ander standpunt uitgaat. Poog het maar, er
gans het Vlaanderen dat aan 't worden is opeens te doen leven in uw woord! Eerst
moet ge wel een wetsontwerp als voorwendsel gebruiken, waarrond dan kwinkslagen
en woordspelingen tornooien, als men elkaar met geen modder begooit, of een hele
dierentuin uw stem niet overhuilt; eindelijk lost zich alles op in kleingeestige kibbeling
over ingewikkelde wijzigingen, uitleggingen, bijvoegsels, die het wetsontwerp haast
onkennelijk maken. Wat wordt uit al dat geharrewar de rechtstreekse en zuivere
werking van uwen geest op uw volk? Zal het, dat volk, de eenvoudige denkbeelden,
die het bezielen moeten, wel altijd zien blinken onder al die sintels, al dat
metaalschuim
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dat er aan kleeft? En als de menigte uw woord opvangt in alle geval wordt haar
wil op het verkrijgen van wetten gericht, wetten, - altijd wetten! Verder zal men
eindelijk niet meer kijken. Zeker is het al verstandiger door het volk op de wet te
werken, dan omgekeerd; de individu's zulk gevoel van eigenwaarde inprenten, dat
ze 't gezag bedwingen, komt beter overeen met het echte streven der Vlaamse
Beweging, dan op 't gezag te rekenen om in de gemoederen meer zelfstandigheid
te doen ontkiemen. ‘Agitatie’ stoken is heel goed. Maar als de meeste Vlamingen
eens zó klaar zien, dat ze door krachtdadige, vanzelf ontstane betogingen de Kamers
naar hunnen wil beteugelen, dan zijn zij sterk genoeg om niets te gaan vragen aan
hun vijanden. Wanneer ik mij als zelfstandig wezen voel, dan bezit ik wat ik wil, en
hoef het niet meer af te smeken van mensen, die op mij niet het minste recht hebben.
En hoe onzeker is 't dan nog, wat een parlement ons toestaat! Want een ander
parlement kan het intrekken, en dan is alles te herbeginnen. Waarom willen wij niet
rechtstreeks een werkelijkheid: als de Vlaming eens bewust weet wat hij is, zich
naar eigen aard zijn eigen vrije wereld wil bouwen, en zelf terugwerkt op wat zijn
recht krenkt, dan staat men voor iets dat niet meer weg te cijferen is, dan vermag
de wet niets meer op zijn zelfstandigheid. Maar zolang de meerderheid van ons
volk nog zonder hoger geweten leeft is de wet nutteloos of schadelijk. Of zij past
juist op de toestanden, komt na een innerlijke voorbereiding der geesten, is slechts
de erkenning van wat reeds bestaat, en dan is ze overtollig. Of zij wil enen toestand
in 't leven roepen, en in dat
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geval blijft ze gewoonlijk onmachtig; ten hoogste kan ze invloed uitoefenen op 't
een of ander gering gebied, al is hare werking dan nog een zeer voorbijgaande. In
al onze bladen, op al onze landdagen, verneemt men een onafgebroken reeks van
klachten: de Vlaamse wetten worden bijna niet nageleefd. Onze inspanning om
enige schrale bepalingen los te krijgen is niets in vergelijking bij de kracht die we
gedurig verspillen om die wat eerlijker te doen toepassen; wij vermoeien ons zeer
nutteloos door achter schimmen te lopen. De wet op 't onderwijs, van '83, wordt
thans minder in acht genomen dan vóór enige jaren, wat onvermijdelijk is, zolang
slechts een gering aantal burgers begrijpt waarom zij rechtvaardig is; wie niet begrijpt
kan niet bedwongen worden, gij zult hem niet meer bewustzijn inplanten door hem
een vrijheid op te duwen, die hij niet wil. Maar dat bewustzijn, als gij 't door minder
kunstmatige middelen zult opgepord hebben, als elk Vlaams vader zal eisen dat
zijn kind in 't Vlaams opgebracht worde, als elk Vlaams leraar dat natuurlijk zal
achten, als de leerlingen zelf hun taal zullen doen eerbiedigen, en de Franse scholen
verlaten; dan zal men voor een werkelijkheid staan, en niet voor een ‘princiep’.
Zolang de meeste Vlamingen niet in opstand komen, uit eigen beweging, tegen alle
ontvlaamste staatsinstellingen, blijft een wet, die zij niet begrijpen, die zij niet vroegen,
die voor hen dus nog geen behoefte was, noodzakelijk onmachtig: later is zij onnodig.
Men heeft alleen recht op wat men zich zelf tot bezit te maken weet.
De geesten ómwoelen in alle standen van ons volk, buiten alle politiek om, het
geweten wakker schudden,
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leren hoe elkeen zelf moet terugwerken op al wat zijnen groei belemmert, en
nemen wat hem nodig is, - de mensen overtuigen, en ze dan als zelfstandige wezens
laten handelen: dat is de enige propaganda die een zedelijke waarde bezit, en in
directe verhouding staat tot het doel der Vlaamse Beweging. Zolang iemand niet
vrij zijn wìl of kan, tracht men vergeefs hem vrijheid op te dringen. Maar men kan
in hem het gevoel der vrijheid opwekken en kweken, opdat hij zich zelf vrij make.
Waarom wachten wij dat het gezag een woord laat vallen van omhoog? Zal misschien
dat woord de doden levend maken? Onlangs ging de ‘Oud-Hoogstudentenbond van
Westvlaanderen’ (de Oud-Hoogstudentenbond) aan den bisschop vanBrugge vragen,
dat in de katholieke kostscholen en seminariën ‘de studenten van Vlaanderen zouden
mogen Vlaams spreken op Zondagen en feestdagen, en op hunne wandelingen in
den buiten...’ (sic). De bisschop antwoordde ‘dat er aan dien wens... moeilijk kan
toegegeven worden.’ Hij heeft gelijk: als men onnozel genoeg is om deemoedig iets
te gaan afbedelen dat geen mens u ontnemen mag, dan kan men niet genoeg
vernederd en getergd worden, de vuist in den nek voelen. Indien de echte Vlaamse
Beweging in die geesten stak, maar de echte, hoort ge, dan zouden zij weldra met
elkaar overeenkomen om Vlaams te spreken overal en wanneer het hun belieft, en
niet alleen op Zon- en feestdagen! En wat zou de bisschop doen vóór de
ongehoorzaamheid van allen? Dat heet ik ‘practisch’. Als men ons onrecht doet ligt
de schuld aan ons, en aan ons alleen. Spijkert dat in 't hoofd der jeugd, dat is moreler
dan uw eerbied voor de macht.
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welbewust hunnen wil, en handelen. Is 't dan niet ellendig dat die weinigen, waar
zij als flamingant optreden, zoniet al hun kracht, wat overdreven is, maar toch het
beste deel hunner kracht verkwisten aan nutteloze werking? Zij rekenen op de wet,
op de staatsinstellingen om hun volk te hernieuwen, en bij de
‘radikaal’-vlaamsgezinde partijlieden slaat dat tot de verdrietigste stelselmatigheid
over. Het ‘beginsel’ der vervlaamsing van alle instellingen - goede of slechte, om 't
even - moet vooral geëerbiedigd worden, en men bekreunt er zich weinig om, of
zulks nu en dan luttel of geen gevolgen heeft. Wij glimlachen, wanneer in de Kamer
een afgevaardigde 't wenselijk acht, ‘dat de hofhouding voortaan gans samengesteld
weze uit tweetaligen’, maar eigenlijk is geen diepere en duurzamere invloed op ons
volk te verwachten van de ontelbare verzoekschriften door een Nationaal Vlaams
Verbond opgesteld. Het wordt velen tot een levensideaal, heel de officiële papiererij,
die niemand leest en ons reeds millioenen kost, in 't Vlaams te doen vertalen, - alsof
men niets beters te doen had! Bracht Coremans het volgende niet uit, in de discussie
der begroting van rechtswezen (zitting van 22 Jan. 1895): ‘Ik verzoek den achtbaren
Minister van Rechtswezen... voortaan geene andere tenzij tweetalige wetsontwerpen
aan de Kamer over te leggen. Voor degenen onzer collega's, die het Nederlandsch
niet machtig zijn, kan dat meer of min onaangenaam wezen; maar laten wij het
zeggen zooals het is: worden door de Kamer niet veel
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ontwerpen gestemd zonder dat men den tijd gehad of het noodig geoordeeld
heeft ze te lezen? Zoo hebben we daar die lijvige begrootingen, overgroote bundels;
hoevelen onder ons - laten wij maar openhartig spreken - lezen ze van het begin
tot het einde? en toch nemen wij deel aan de stemming! - En zou de stemming over
eenen Nederlandschen tekst, welke niet door allen zou begrepen worden, toch zoo
iets buitensporigs wezen, als daarmeê voldaan wordt aan de allereerste behoefte:
een volk wetten geven die het lezen en begrijpen kan.’
Laten we de kortzichtigen in de poelen der politiek ploeteren, schreeuwend om
hervormingetjes, maatregeltjes, verordeningetjes: zij zullen onderzinken met alles
waaraan zij zich vastklampen. Wie weet of weldra alle sporen van hun onvruchtbaren
wil niet verdwenen zijn? Want iets vreselijks en geduchts is er nu, dat stil en
onvermijdelijk voortwerkt: de vormen onzer maatschappij brokkelen af, gestadig af,
en men leeft met onrust over zich, want men voelt dat de tegenwoordige Staat vallen
zál, al kwam zelfs geen revolutie zijn val verhaasten. Stort het huis morgen in, wat
worden uwe wetten? Vervlaamst maar wat ineen gaat breken! Alle jonge en
strevende krachten wringen zich los van den dwang, ontkennen de wet inzover 't
hun mogelijk is, keren den rug naar uw parlementen en heel uw bureaucratie, naar
al die vergeefse gebaren en die woorden die naar den dood rieken. De leegte van
den dood hangt reeds over al de gebouwen waarin gij met vlijtige handen Vlaamse
opschriften beitelt. Verwijdert u van wat sterven gaat. Al wat thans door den Staat
gesticht wordt blijft dor en nutteloos, al wat nog op het gezag steunt
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verliest aan edit innerlijk leven. Kijken we verder dan 't onmiddellijke, het
toevallige, 't voorlopige; onze daad zal het zuiverst, het direct-doelmatigst zijn, als
we werken op hetgeen zich voortdurend ontwikkelen zal, den geest zelf die onze
Beweging bezielt, - het diepe gemoed der mensen, dat steeds onder de gisting der
eeuwen broeit, steeds naar meer zelfstandigheid en uitbreiding van zijn eigendom
wil.
Zelfstandigheid is kracht om zijn zedelijke wereld te scheppen, en elk dezer
woorden is vol betekenis. Naar zelfstandigheid gloeit heel onze tijd op. De
economische omwenteling is slechts een deel van wat er thans gebeurt; wij staan
voor een nieuwe samenvatting van 't leven. Een Gedachte groeit, die als het
Christendom heel den mens zal omsluiten; de armen van een kruis van kennis gaan
zich uitstrekken, uit den nacht slaan ons reeds vlammen tegen 't gezicht. En terwijl
heel een jeugd wacht, het hoofd vol duistere glories en de handen bevend van
voorgevoel, - wroeten de hervormingspartijen in hun politiekje voort, elkaar
bestrijdend, want van het wordende ziet elke partij slechts één zijde en houdt die
voor 't geheel. Maar zij die begrijpen wat de synthesis wezen kan, en waarom de
Vlaamse Beweging, het oprechtst en edelst streven dat in België opkwam, gedragen
is door den wil zelf die de grote herschepping voorbereidt, die zullen alle gedeeltelijke
oplossingen verwerpen, en recht naar de enige vraag dringen, inziende dat hier
slechts één droom te verwezenlijken is.

1895
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Het academisch Verslag van den Heer Th. Coopman

Sinds enige jaren bezitten wij een Vlaamse Academie. Doorgaans schijnt zij te
vatten, dat stille bescheidenheid haar wel staat. Eéns in de vijf jaar reikt zij een
tamelijk zware som uit aan wie 't beste werk in dat lustrum schreef; dan stijgt uit
haar midden een stem op, die de noodzakelijke woorden uitspreekt: officieel scheidt
zij het slechte van 't leefbare, en leert welke baan onze letteren voortaan opmoeten.
Weer heeft de Stem gesproken, en hare anders lichtvervlogen klanken heeft het
Staatsblad van 1 Februari opgevangen. Voor mij levert dat stuk geen belang op;
aanmoediging van kunst door den Staat doet meer kwaad dan goed, en ik keer
liever den rug naar al wat ‘die heeren van den ghestoelte’ onder elkander bedrijven.
Doch in den beperkten kring onzer literatuur is het verslag van den vijfjaarlijksen
wedstrijd een gebeurtenis, waaraan velen nog immer een betrekkelijk gewicht
hechten.
De eerste bedoeling der Stem, wie er achter steekt en wat zij eigenlijk orakelt, is
niet altijd gemakkelijk te begrijpen; noch welke eeuwige beginselen den rechter als
toetssteen dienen. Dat Goethe's Italiänische Reise daar Reise nach Italien betiteld
wordt zal wel een lapsus
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calami zijn; doch op menige plaats krijg ik duidelijk den indruk, dat de heer
Coopman, verslaggever, van schrijvers gewaagt, die hij met bijzonder weinig
aandacht heeft doorlopen; en met wat meer belezenheid had hij toch juister de
gezagvoerende geesten, op wie hij zich beroept, kunnen uitkiezen. Om zowat met
jongere literatuur meê te doen rept hij van Jacques Perk (niet Perck, zoals daar
viermaal gedrukt staat): had de heer Coopman - die toch nergens blijken van zeer
verfijnd kunstgevoel geeft, - zelf kunnen ondervinden wat Perk eigenlijk is, hij zou
met dat gevaarlijke voorbeeld niet spelen.
Hij merkt ergens op, dat ‘onze letteren snakken naar geleerde critiek, die nieuwe
paden opspoort en aanwijst’, en elders: ‘onze letterkunde, die broodnoodige (sic)
behoefte heeft aan onpartijdige en gezonde critiek’, - doch bij hem struikelen wij
weêr over al die onbepaalde of geijkte oordeelvellingen, gewone toevlucht van den
Vlaamsen criticus: het zal geen mens meer verwonderen, dat Wazenaar geselend
striemt ‘als een Juvenalis’, dat die of die novellist ‘smakelijk’ vertelt, dat enkele zijner
natuur-tafereeltjes ‘inlijsting verdienen’, dat dit of dat versje ‘gelezen en herlezen
zal worden’, en dat de Pentekeningen van Dr. Snieders ‘wel degelijk pareltjes zijn’
(van het zuiverste water). In dat ‘puik’ verslag duikt nochtans - al wordt ons die
komische bewering ten beste gegeven: ‘Wij zetelen als rechter en de rechter verricht
geen beulenwerk’, - een minder gewone hoedanigheid op: de brutale toon der
vonnissen. Dat heet ik nieuwe paden opsporen en aanwijzen! Men heeft ons genoeg
vernielingszucht verweten: ik stel
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vast, dat het in dit land de jongeren zijn, die met kalme en rustige overtuiging
spreken: waar wij het over onze literatuur en onze kunst hadden, hebben wij nooit
iemand aangevallen. Nu worden ons - soms in doekjes van schijnheilige
goedertierenheid gewikkeld, - voorbeelden van nijdige en moedwillige aftakeling
door een officiële jury in overvloed gegeven.
Ik wil niet nazoeken welke kuiperijen onze Academie bezighouden, en wat er
achter meer dan één slibberigen volzin van dit verslag zitten mag. ‘Das sind
Lokalverhältnisse’. Maar het is wel leerrijk na te gaan, wat eigenlijk het critische
stelsel onzer jury uitmaakt. In hoever zijn enige oordeelvellingen gerechtvaardigd,
in hoever valt er te luisteren naar de wenken die zij voor de toekomst geeft?
Ik weet niet of de heer Coopman vroeger - in een tijd toen hij, Vondel en Bilderdijk
vergelijkend, nog niet achten kon dat Bilderdijk ‘de volste en breedste akkoorden...
aan het machtig orgel der Nederlandsche taal’ ontlokte, - na ganse dagen van
gejaagdheid, zich een avond aan de illusie van het eeuwige overgegeven heeft, en
met bevende hand, bedwelmd, vol melodieën die hem naar de keel stegen, met al
den gloed die in hem woelde, met zijn in-eens helder hoofd, met zijn geheel lichaam,
dát schreef wat hem eerst in woorden niet uit te drukken scheen. Hoe vergeet hij
dan, dat het eigen leven van het kunstwerk, dat wat ons rechtstreeks aandoet, wat
iets tot kunstwerk maakt, ontspringt uit een één-voudige daad van al 't opvloeiend
onbekende in ons, daad die in zich zelf een rythmering is, een ‘organisering’, en
den verwezenlijkten vorm van
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't gevoelde bepaalt, het hoger evenwicht van het levendschone?
Om die één-voudige daad der schepping, de eenheid van ‘vorm’ en ‘inhoud’
omvattend, schijnt de heer Coopman zich niet te bekreunen. En daar hij ook geen
ander criterium bezit - hij steunt alleen op een voorraad middelmatige gevoeletjes,
waarvan de onderlinge overeenkomst slechts in hun middelmatigheid te vinden is,
- oordeelt hij doorgaans ‘op den wilden boef’, hier de metriek, daar de gedachte
critiserend, nu eens uit het oogpunt van schoonheid, dan eens van ‘sentiment’;
menigmaal zelfs van een standpunt uit, dat met het kunstwerk bepaald niets te
maken heeft, als wat hier ‘zedelijkheid’ wordt genoemd.
Misschien verg ik te veel van onze rechters. Als ik lees dat in een gedicht van
Hilda Ram, ‘het metrum niet dichterlijk genoeg is’ - namelijk: niet symmetrisch genoeg
- en dat de rythmus soms hapert, ‘daar het niet te weten is hoe men lezen moet,
waar het accent valt’; als verder aan de Mont verweten wordt dat vele zijner
jambische vijfvoeters met een trochaeus of een dalenden spondaeus aanvangen,
en dat ‘in zulk geval, het verzen maken... geene moeilijkheid meer oplevert’,- dan
vrees ik, dat de heer Coopman al veel te ver van de poëzie af staat, om nog te
begrijpen dat een echt goede ‘vorm’ zonder echt goeden ‘inhoud’ niet bestaan kan,
en omgekeerd. Ik heb de Iris van Pol de Mont nog niet gelezen. Maar indien ons uit
Iris werkelijk ‘muziek’ toeruist, laat staan ‘zielbedwelmende muziek’, - en door dat
woord bedoelt de verslaggever wel meer dan uiterlijke welluidendheid der klanken,
-
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dan is er ook werkelijk een zielsmelodie in te vinden of een mooi en tederwarm
gevoelen van het dadelijke rondom ons, een liefde voor de bewegingen van 't leven,
dat wij in 't geringste en snelst voorbijgaande erkennen, een liefde voor de
schoonheidsharmonie van 't wezenlijke; en dan kan een melodieus gebaar rijker
aan ‘inhoud’ zijn dan ‘eene schoone gedachte, een verheven gevoel’, enz. Of de
Mont heeft alleen met geluiden en kleuren gegoocheld, belust op effectbejag, zonder
dat zijn hand geleid werd door de noodzakelijkheid zijner waarnemingen: maar dan
moeten valse noten door elk vers huppelen, en dan moet de ‘vorm’ bepaald slecht
zijn. Het deuntje van ‘vorm en inhoud’ werd al zo vervelend-dikwijls op het draaiorgel
afgemalen, dat ik niet langer aandringen wil.
Het gemis van alle eenheid van critiek bij den keurraad der Academie, treft ons
vooral wanneer wij, na de aftakeling van Iris , den heer van Droogenbroeck in triomf
zien dragen. Bij de Mont, zegt de keurraad, vindt men ‘vorm’ waarin veel drift zit,
‘zinnelijke drift vooral’, maar geen gevoel; nochtans was het dienzelfden keurraad
volstrekt onmogelijk in de Sproken en Spreuken iets meer dan den ‘vorm’ te prijzen,
en daar kwam dat zinnetje over ‘zinnelijke drift’ zelfs niet te pas. Van Pol de Mont
wordt beweerd, dat hij te veel onder den invloed van vreemde letteren staat, doch
de heer van Droogenbroeck bekent zelf dat hij zijn werk ‘den Zangers en
Kloosterlingen der Oosterlingen “heeft” afgeluisterd en nagefluisterd’. En onder de
meêslepende verheerlijking van van Droogenbroeck's onderwijzerswijsheid, worden
toch al heel rare dingen gezegd: ‘Hij
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sla dit boek niet op, die in eenen dichter eene zusterziel zoekt, welke instemt
met eigen verzuchting of tot het licht opwekt 't geen verholen sluimert in 't gemoed;
- door beelderige uitdrukking, genoten heil nogmaals genieten doet, of het verarmd
en schier verdord gevoel verfrischt door weelde van weedom; - den geest, tijdelijk
en lijdelijk, van het aardsche ontvoert op de vleugelen der verbeelding; - boeit door
de schildering van bruisenden hartstocht of zalft met woorden van troost en sterkt
met hope's zegening. Niets van dit alles biedt dit boek hem aan; het gunt hem zelfs
geen vluchtig kijkje in het tooverpaleis van Duizend en ééne Nacht. Kalm verwittigt
de dichter den bezadigden lezer’... enz. Maar lieve hemel! wat biedt het boek ons
dan aan? En wat, buiten het metrum, heeft het gemeen met kunst?
Ik hield er zo erg niet van, ‘een vluchtig kijkje te gunnen in het tooverpaleis’ van
des heren Coopman's critisch gefantazeer, en liet hem gaarne aan ‘de vleugelen
zijner verbeelding’ over, had hij niet over Guido Gezelle enige woorden geschreven,
die me tegen de borst stuiten als een slechte daad. Over Gezelle stapt hij spoedig
heen, en zijn zonderlingste begrippen verwonderen mij niet meer, wanneer ik
verneem dat de heer van Droogenbroeck ‘grooter kunstenaar’ is. Wien is het ooit
ingevallen, die twee dichters maar te vergelijken? Ik erken graag, al schijnt mij de
hier zo bewierookte oude derwisch een droog Rückertje van beperkter vernuft, dat
hij, en in 't algemeen onze parnassiaanse school, veel bijdroeg tot de loutering en
de verrijking onzer taal, tot de lenigheid en veelzijdigheid onzer poëzie. Ik weet ten
anderen ook, dat Gezelle, in

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

89
aant.

den loop van zijn leven, veel ‘berijmd strooisel’ voortgebracht heeft; ver van alle
dilettantisme schreef de Westvlaamse pastoor voor het volk rondom hem, dat volk
dat hem zo lief heeft, en versmaadde het niet, ‘zielgedichtjes’ voor doodprenten te
vervaardigen; al zijn alledaagse daden van hoop en troost werden heel natuurlijk
tot versjes, wel eens alledaagse versjes; en daar bij hem leven en kunst één waren,
liet hij onlangs, oprecht als hij is, alles drukken wat hij ooit schreef, aan den tijd en
zijn volk de keuze overlatend. Maar ik weet ook dat Guido Gezelle, in zijn goede
stukken - nevens Albrecht Rodenbach, het krachtigst gevoel van Vlaanderen, - onze
fijnste kunstenaar is, en de oorspronkelijkste. Zijn werk staat er natuurlijk, vanzelf:
een leven door geloof bezield, rustend in den Heer, - Gods openbaring beminnend,
met een zo werkelijke liefde, in 't zoete leventje van bladeren en vleugelen, in al de
afwisselingen van nevel en zonne en milden dauw over de Westvlaamse akkers.
En zijn kalme liefde, zijn goedronde oprechtheid, voelt zo kinderlijk en fijndradig
kies, dat zij een zang is, - muziek van tevens hoog- en vol-luidenden strofenbouw,
waarin elk woord, elke klank, zijn geschikte plaats heeft, en zijn juist gewicht. En
geen als deze bescheiden uitverkorene - zó rechtstreeks meêvoelend met den
ploegenden boer en het meisje dat bidt en al wat toch de ziel van Vlaanderen is,
dat enige zijner gedichten tegelijk aan Vondel en aan 't volkslied herinneren, - géén
wortelt zo vast in zijn eigen grond, herschiep op zo eigenaardige wijze taal en
rythmus, bracht zoveel nieuwe bewegingen, zelf-gevoelde, in onze opkomende
dichtkunst.
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Nu, in zijn ouden dag, na dat leven dat één gedicht is, schenkt hij ons zijn
gezamenlijke werken, met dien laatsten bundel, Tijdkrans , waarin hij het breedste
en zuiverste van dat leven geeft, en de hoogste klanken wellicht die in onze literatuur
ooit zongen. En dan komt 'k weet niet welke jury den grijsaard zeggen: dat boek is
het ‘zwakste’ dat gij geschreven hebt, uwe ‘groote hoedanigheden staan er, over
het algemeen, lager, (uwe) minder goede merkelijk hooger’, gij wordt oud, uw hand
is aan 't zinken... Kijk maar naar den scheik van Droogenbroeck, den
makamen-drijver, die weet wat onze taal en onze kunst is, ‘wars van alle
verknoeiing’...
Neen, Gezelle: gij leeft in heel het volk. Indien hier iemand weet wat gij voor onze
toekomst beduidt, - gij die veertig jaar vóór ons aangevangen hebt, - dan zijn het
niet enige ouden, voor de kunst sinds lang afgeleefd, maar de nieuw-opkomenden.
En wij zijn hier heel een sterke jeugd die u bewondert, en veel hoger stelt dan al
wat thans aan 't dichten is.
Nu we zo ongeveer weten wat de keurraad onder ‘vorm’ verstaat, is 't misschien
overbodig, na te zoeken wat voor hem de innerlijke vereisten van het kunstwerk
o

zijn. Zeer ingewikkeld is zijn esthetica niet: het kunstwerk moet: 1 de middelmaat
o

houden tussen ‘realisme’ en ‘idealisme’, en 2 ‘nationaal’ zijn.
De bekroonde roman - Een dure Eed , van Virginie Loveling - won het van zijn
mededingers, toen het eindelijk aankwam op besluiten, ‘omdat wij vast overtuigd
zijn, dat het nationale, om vele gewichtige redenen,
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en meer dan ooit, moet deel uitmaken van het innig wezen onzer letterkunde’.
En elders: ‘Wat de jury inHiel bijzonder schat en wil doen uitschijnen, is het nationale,
het vaderlandsche, het door en door Vlaamsche, het zijn de edele gevoelens, het
opwekkende, het verbeterende, dat, als de ziel, huist in zijne laatste schriften’. Deze
plaats is kenmerkend: het nationale wordt vereenzelvigd met wat de keurraad
zedelijkheid noemt; hij bezit enige vaste denkbeelden omtrent de ‘edele gevoelens’
van ons volk, en past dat criterium, dat streng persoonlijk is en met literatuur niets
te maken heeft, op al onze zogenaamde ‘realistische’ romans toe. Wij hadden altijd
gedacht, dat de kunstenaar slechts één regel volgen moest: ‘waar’ zijn, d.i. oprecht,
zich zelven getrouw; heeft hij zich ontwikkeld in evenwicht met al wat hem vormde,
wat hoeft hij dan ‘nationaal’ te willen zijn? En verwezenlijkt hij in zijn schepping, met
een liefde die méér dan alle moraal is, de hogere harmonie van het
geheimzinnig-ademende schone, wat gaat hem dan ‘uw’ zedelijkheid aan?
Hadden de critici van den vijfjaarlijksen wedstrijd hun beoordeling niet gegrondvest
op een dogma, een begrip van 't ‘ware’ en 't ‘goede’, dat buiten het kunstwerk
gegrepen werd, dan ware de vergelijking tussen Een dure Eed en Het Recht van
den Sterkste wel heel anders uitgevallen. De boeren vanNevele, die Buysse zeker
anders gezien heeft dan Virginie Loveling, schilderde hij zoals hij die zag; van zijn
werk onthoud ik alleen dat er een natuurkracht in woelt, waarnevens de bekroonde
roman, met zijn vuns fabeltje en zijn stokkerige zinnetjes, toch maar heel droog en
bloedloos
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schijnt. Doch zie: Buysse ‘heeft talent, veel talent’, maar hij verdient ‘den slag
der roede’ (sic) omdat men hem met ‘zijne gulden pen’ ziet ‘modderen in den laster’...
Waar die kunst, die ‘zich verschuilen moet als de jongeling voorbijgaat met zijne
verloofde of de moeder met haar kind’, a priori vermaledijd wordt, daar steunt de
keurraad op enige aanhalingen van gezaghebbende vernuften. Maar hoe kwam er
de heer Coopman toe, den schrijver van Les petites Cardinal, Ludovic Halévy, ‘die
toch niet de eerste de beste is’, als voorvechter der zedelijkheid erbij te sleuren?
Verder dromen we vóór een afdoende bewering van... Alex. Dumas fils: ‘Toute
littérature qui n'a pas en vue la perfectibilité, la moralisation, l'idéal, l'utile en un mot,
est une littérature rachitique et malsaine, née morte’. Denken dat de heer Coopman
nog verder zou gaan in de uitstalling zijner belezenheid was al heel vermetel; maar
een officiële jury kan soms het ondenkbare bereiken: na de verzekering dat het
naturalisme dood is: ‘Bewijzen genoeg liggen voor de hand; doch, als Vlamingen
en Belgen, willen wij enkel aanhalen, wat het Brusselsch-Fransch dagblad le Petit
Bleu in den loop van dit jaar schreef...’ enz. Bravo, Coopman, dat heet ik den nagel
op den kop slaan!
‘Een nieuwe tijd breekt aan; en, naar deze keurraad het insgelijks heeft opgemerkt,
ook voor onze letteren. Daarom is hij streng geweest voor de jongeren, die elders
nieuwe paden zoeken; dankbaar en lovend voor de ouderen, die volhouden, omdat
ook zij gevoelen,
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dat er iets nieuws komen moet, en hunne beste krachten inspannen om den weg
voor dat onbekend nieuwere langzaam voor te bereiden, opdat het nieuwe gegriffeld
zij op het verleden, de schakel tusschen hetgeen was en is en worden moet niet
meer afgebroken worde...’ Zo vat de heer Coopman samen wat zijn zienersblik
ontsluierde.
Streng geweest voor de jongeren: dat de Meyere meêdoet ‘aan gekkemanspëezie’
is inderdaad streng - en kies? - uitgesproken. Wat niet belet dat hij toch in een
hogeren gedachtenkring leeft dan de meeste dichters waarover gij 't in uw verslag
hebt. Maar gij wilt de jongeren niet erg plagen: ‘wie... bezorgd in de toekomst blikt,
luistere even, met vriendelijk geduld of vaderlijke hoop, naar den gonzenden zwerm
onzer wordende dichters; hij luike het oog niet voor de bezielde jeugd van Nu en
Straks , die, in dreunenden draf, voortsnelt in een' wolk van stuivend zand en
zilverloovertjes’... Ei zo! zilverlovertjes! stuivend zand, artikels als Rhythmus en
Herleving der Vlaamsche Poëzie ? Maar wanneer werd er nog zulk ‘gegons’ in een
Vlaams tijdschrift vernomen? En de gedichten van Prosper van Langendonck, die
snellen ook voort ‘in dreunenden draf’? Hier is dan in 't geheel geen sprake meer
van die ‘tragoedie van een menschenhart’, die gij - na Kloos - in Jacques Perk
ontdekt hebt? En dat alles zo van ‘elders’ overgenomen? Maar wanneer steeg er
uit ons land nog een stem als die van Alfred Hegenscheidt? Wat komt gij ons praten
van die ouderen, die den weg voor 't onbekend nieuwere ‘langzaam’ voorbereiden,
als het daar al stáát, dat nieuwere, in verzen als Muziek en Leven ? Stuivend zand!
Gij zult er nog in stikken!
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Die jongeren hebben hier een nieuw literair leven doen ontstaan - dat schemert ook
wel in menigen zin van uw verslag door, - en gij kunt niets méér, dan pogen ná te
zeggen wat zij, maar veel bepaalder (v. Langendonck, in V.N. en S. 1e reeks, VI-VII)
uitgesproken hebben: dat een klassiek tijdperk onzer letteren nakend is, hogere
synthesis van het leven onzes volks, alleen te verwezenlijken door wie ‘gedragen
op heel het verleden’ is.
Wij zouden ook wel van ons ‘vriendelijk geduld’ mogen spreken.

1896
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Ene Jeugd

Menig jongeling uit dezen tijd moest zijn bewustheid, of zijn begeerte naar
bewustheid, als een ziekte verdoemen, terwijl die ziekte hem toch noodzakelijk als
zijn leven zelf voorkwam. De echte mensen van thans hebben geleden in al hun
gedachten; hun werk en al hun daden achtten zij ontoereikend; zij hadden 't vreemd
gevoel, dat ze in onmacht en eenzaamheid moesten zitten, als zij niet één woord
terugvonden, een woord dat lang vergeten was uit mensengeesten, maar allen weer
in nieuwe helderheid verenigen zou. Hun verstand vergde allesomsluitende stelsels.
En zie, het woord vonden zij niet, alle woorden waren zij moe, en eindelijk geloofden
zij toch; geen raadsel losten zij op, en toch voelen zij zich thans bevrijd. Dat is de
geschiedenis ener jeugd, die nu rijp wordt in de schoonste werkelijkheid van een
rijken hooggroeienden tijd.
Zo werd ze mij door een vriend verteld, in hare zichtbaarste bewegingen; onder
het afgelijnde van wat hij zegde - want hoe kan men van zulke dingen spreken? was het dieper gestroom van na- en voorgevoelens die gene taal verbeelden kan.
Wij hebben meer gedacht, en vroeger gedacht, dan
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een harmonische ontwikkeling het toelaat. Achter onze overmoedigste en gekste
daden - achter die vooral, - was er door heel onze jeugd een lucht van ernst, - ernst
dien ons romantisme met enig genoegen tot smart deed wassen. In hare
phosphorglanzige diepte vol gerekte gebaren en bovennatuurlijke blikken, was heel
deze eeuw niet doorwrongen van onze pijn? Het geloof ons door de opvoeding
opgedrongen hadden wij als een kleinjongenskleed van ons afgeschud: reeds
voelden wij dat wij in ons zelf onze waarheid moesten zoeken, en niets zouden
weten eer we ons eigen kenden. We bogen ons over ons leven, ontleedden en
rangschikten al de vormen die wij aan zijn oppervlakte ontwaren konden.
't Was op 't ogenblik, dat onze losgelaten jeugd zich voor de eerste maal oprichtte
naar 't honderdvoudige en volledige droombeeld van haar eigen volmaaktheid. Wij
stonden vóór de wereld, met onze armen en onzen geest vol vernielende en
scheppende kracht. Wij gingen onze aarde in bezit nemen. We hadden de dingen
maar om te grijpen: Seid umschlungen, Millionen! en strekten de handen uit tot alles
waar opstand en vrije beweging uit sprak. 't Schoon en sterk heidens leven dat we
wilden! We ontvingen alle lusten als een nieuw geluk, en wilden ons toch aan alle
smarten overgeven, - om dan boven het rumoerigste gespeel een geest te doen
heersen, waarin alle lusten en smarten, tot klare begrippen geworden, zich in vaste
samenschikkingen zouden voegen. Een jaar van rijke ongerijmdheid, en boven al
onze grootspraak was er misschien niets dat ons meer aantrok dan die ongerijmdheid
zelve. Wij zochten de schelste tegenstellingen en de gekste avonturen ‘om
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niets onbeproefd te laten’... Dat was alles zeer gewoon, maar zeer schoon, en
wat we ook beweren mochten, onze harten waren vol hoop. Maar het vele nadenken
kwam langzamerhand de vrije uitborreling van al 't oorspronkelijke, zelf-bewegende
verkoelen. Wij zagen ons handelen, en stonden wantrouwend tegenover onze
aandoeningen. Ons wezen was gesplitst, wij leefden niet meer als een geheel. De
onverwachte geur der dingen vervloog; onze koud-roekeloze twijfel werd tot manie.
Veel waren we moe, dat we nog niet gezien hadden. De vrouwen zijn dom en haar
omarming breekt het hart, en alle wijn laat hoofdpijn na: reeds vóór de hogeschool
meenden wij ons ‘romantisch’ tijdperk afgesloten. En achter ons jeugdig pessimisme
stak het gevoel, dat wij niets waarlijk bezitten konden. Wij stelden geen vertrouwen
meer in de buitenwereld en alles overgenomene, nog geen vertrouwen in de machtige
onbewuste bewegingen van ons eigen diepste leven.
Ik was als een die trappen zonder eind in de duisternis afgaat. Het geloof had ik
afgewezen, maar wat was me ‘wetenschap’? Ik haatte de vergoders der rede, terwijl
ik toch dien haat niet kon verklaren. De wetenschap scheen me een poëzie van
lageren rang, waarin alle bepalingen ook maar beelden zijn, want elk ding kan
slechts door zich zelf bepaald worden; haar aangeven van betrekkingen en waarden
was mij een samenstel van aandoeningen en begoochelingen tot abstractie
geworden. Ik klampte me vast aan de kunst, als vermoedde ik dat in haar, onder
hare vormen, iets van de oorsprongreine ademing der gehéle ziel voortleefde, en
stelde hare waarheid hoger dan wat verstand alleen
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bereikt. Al had de wetenschap in vaste wetten de wereld gesloten, dan zelfs
bezat ik de wereld niet; alleen 't inbezitnemen der dingen door mijn gehéél eenvoudig
zelf liet den twijfel aan een werkelijkheid verdwijnen. Maar nu eerst voelde ik dat
mijn zelf gesplitst was, als de ziel van heel dezen tijd.
De natuur was me onbegrijpelijk, haar noodwendig groeien en wentelen
geschiedde te ver buiten mij; van mijn twijfel voelde zij niets; mijn pijnlijke scherts
en mijn geesteszorgen waren niet in eenklank met den ontzaglijken zang van het
lot. Even vreemd was me de maatschappij waarin ik leven moest: daar was alle
eenheid - alle gezondheid - verloren; niemand voelde zich op zijn plaats, in wanorde
en strijd ging men naar zijn verval; de innerlijke samenhang was er niet meer; de
mensen waren alleen nog saamgehouden door wat leugens, die de normale domheid
onderhield, en wat dwang, in de handen van een verguld middelmatig gespuis,
waarvoor ik meer afkeer voelde dan voor 't ergste misdadigersgrauw der straatjes
van ellende. Ik was alleen, - en hoe had ik in mij zelf kunnen berusten? Het teken
van 't evenwicht ontbrak me: het geweten, dat ons verbindt met al wat we als oneindig
voelen. Had ik 't eeuwige maar kunnen vergeten, mijn blik gewennen aan 't enkele
schouwspel van wat in tastbare vormen afwisselt! O worden, moeten worden! Maar
al wat vervloeide en verging gaf me als een voorgevoel van den dood, dat me
aantrok en toch onverdraaglijk was. Ik wilde mijn ogen vóór 't eeuwige sluiten, maar
de zee hoorde ik overal rond mijn nietigheid aanslaan. Ik had het kruis gebroken,
maar niet de
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behoefte aan God. En al kon ik hem soms vinden, zijn openbaringen bleven
zonder verband met elkaar. Waar was het kruisingspunt van mijn vergankelijk en
afgezonderd ik met al het onbegrijpelijke en ongezegde? Ik bezat geen maat tussen
't eindige en 't oneindige.
‘Enige mijner vrienden trachtten zich af te zonderen door de kunst, maar in hun
eenzaam werk klopte niet de geheime polsslag van 't levend-worden, en 't verdorde
in dilettantisme. Allen vluchtten wij ons zelf, om ons te verwezenlijken in iets
volmaakts en onbeperkts, dat géén vinden kon noch noemen. Wij waren misschien
nog te jong om te weten dat het onmiddellijke leven rondom ons ongelooflijk diep
is, dat alle machten der hemelen en der aarde kunnen aanwezig zijn in een glimlach
of in 't wonder van een liefdeblik. O die avonden, wanneer alcohol nodig was om
hierbinnen het pijnlijk gewoel terug te slaan! Hij ontboeide een onverwacht bestaan
in het hoofd. Eerst werd er om die vermenigvuldiging van den geest gedronken,
later - om den sluimertoestand die er op volgde. Verder, altijd verder! En gedroomd!
O duivelse vernietiging! Daar stond gedwee die te wachten, de vrouw, die de sterkste
smarten kan inschenken aan al wie de bedwelmende aantrekkingskracht der zonde
liefheeft. Zij wachtte gedwee in 't gas en 't kristal der “bar's”, bij de groene
nachtgezichten. Hoe voelde ik mij verwant met haar, die verstoten loerde, op de
grenzen ener beschaving zonder liefde en vreugd, een beschaving die haar eigen
vuigheid samenvatte wanneer ze de grote onvruchtbare 't woord “fille de joie” op 't
voorhoofd drukte. O die arme ontheiligde ogen, voor al wie zijn uitbrekende jeugd
nutteloos voelt!
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en die armen waarin men sliep als in een graf, - om toch in iets werkelijks tot
voldoening te komen! Het was me als een troost, dat ik de walging voor mezelf kon
wreder maken... En dat was nog altijd menselijkheid, en dat was nog altijd liefde!
liefde die tot vernietiging kon gaan. Want ik voelde wel dat ik den dood beploegde,
en kwam er toe, de omarming te zoeken voor het doodsgevoel dat er op volgde...
En dat bewustzijn, dat bewustzijn!... Het liep in wilde passie naar alles wat maar
luid schreeuwde, om zich te verstompen. Daar stak ook misschien een weinig
“romantisme” in, maar ik beklaag wie hier glimlacht. Gebroken en wanhopig en de
ogen leeg, hebben wij met den waanzin verkeerd; ik heb rond den dood gedraaid,
hem van dichtbij bezien’
En toch, rondom mij handelde en verspreidde zich het duizendvoudige mensdom,
- de grote naamloze menigte, die haren “plicht” vervulde en niets van mijn wankelen
en lijden wist. De nederigen en de kleinen, begrepen zij dus beter het leven? Waarom
kon ik me niet verliezen bij de meerderheid, die werkt en niets vraagt, die gerust is
en gelooft?
Ik begon te vatten wat het geloof in de samenleving betekent; het geloof alleen
sprak tot het gehele wezen van den mens, kon 't bewuste en 't onbewuste in hem
omvatten; in de eenheid van zijn geheimenis konden de mensen elkaar herkennen
en liefhebben. Alleen rond een nieuw geloof zou een nieuwe gemeenschap groeien.
Maar een geloof schept men niet, en ik zwolg in stelsels. De kern der samenvatting
die ik droomde zocht
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ik in begrippen, alsof een gemeenschap op begrippen leefde. Ik bouwde in mijn
verstand de eenheid aller dingen op, en zoals anderen God zeggen, zeide ik het
Leven, den Rythmus, het Mysterie, wat weet ik al! Maar innerlijk voelde ik mij niet
verlost, en ik wreekte me weldra op mijn eigen schepping: de wijsgerige
beschouwingen bevredigden me nog minder dan de godsdienst mijner kinderjaren.
Ik brak weer mijn wereld... Hoe kon ik me bevrijden van al wat uit vroegere tijden
op mij drukte, indien ik me onderwierp aan een onvoorwaardelijk, buiten mijzelf
staand wezen, ik mocht het noemen hoe ik wou? Als een jonge God moest ik in de
natuur leven, zondeloos. Was mijn geest niet de schepper van dat wezen, en van
al zijn hoedanigheden! Ik alleen was maatstaf van 't goede en 't kwade, en in den
grond was niets goed of kwaad. Ik wilde voor geen afgetrokken denkbeelden meer
buigen. Mensheid, broederlijkheid: woorden! Ik was me de enige werkelijkheid.
Ik!... Ik riep het heel luid, maar voelde mij dor en niet gelukkig. Er was als iets
gebroken in mij. Alles wat ik zag scheen verder dan ooit buiten mij. Ik zei wel: het
leven, maar voelde 't kleurloos als den dood... En rondom mij steeg weer het
stilzwijgen.
Ik!... Dat was weer wat verstandswerk, en 't verstand werd ik moe. Het
vergankelijke of 't onvergankelijke, wat is nu ‘ein Gleichniss’? De zogenaamde
‘logica’ waarmeê regelrecht gedacht werd scheen me zeer weinig den gang van 't
werkelijke leven te beantwoorden. Kon ik maar leven zonder theorie!
Ik!... Wat was ik? Mijn stem was nu gevallen,
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en in de doodsstilte kwamen van uit de diepte nog nooit vernomen stemmen
fluisteren. In mijn onbeweeglijkheid groeide langzaam nieuw voorgevoel op, uit
andere gebieden dan die van mijn kreten en al mijn tranen. Ik vermoedde in mij, in
afgronden die mijn bewustzijn niet peilen kon, rijken vol onbegrijpelijke mogelijkheden.
Kwam hij van daar niet, die blinde wil tot doordrijven, die me recht hield, die drang
naar innerlijk evenwicht? O mijne ziel, zijt gij van mij alleen, of raken wij niet allen,
dieper, oneindig dieper dan al onze woorden, dezelfde nauw-hoorbare bron, waaruit
de liefde welt?... Ik... Van waar kwam ik? Ik had mezelf niet geschapen...
Wat waren de schoonste woorden bij al wat onuitgedrukt moest blijven? Alle
woorden werden in den wind geslagen door de machten die ons begrenzen. Wanneer
de dood van een vriend in ons leven komt ingrijpen, voelen wij maar al te goed dat
we niet weten, - dat er... iets anders is. Wie zal geloven, vóór de tranen zijner moeder
of het lijk zijner beminde, dat hij met symbolen speelt? Wat vermag ik tegen de
oorspronkelijkste bewegingen mijner ziel, tegen den dood? Ik stond alleen voor de
zee, en ik hoorde nu, als het gezang van alle sterren en alle werelden, het lot, waarin
mijn eigen stem verloren beefde.
Het gevoel mijner afhankelijkheid bracht me weer tot het geloof; ik begreep niet
hoe 'k het zolang had kunnen ontgaan. Ik verstond, dat de oorsprong van wat als
godsdienst in maatschappelijke vormen heel het mensdom door leeft, ook in mij
leefde. Had mijn verstand niet ongelijk tegenover het grote onbewuste werk van
duizenden geslachten? De boeddhistische en
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Hegeliaanse metaphysica van wat literaire predikanten met zwakke stemmetjes
kon me niet bevredigen: één overlevering, en geen andere, had onze beschaving
bezield, leefde werkelijk in ons: het Christendom in zijn zuiverste verschijning.
Een philosophie kan aan de behoefte ener gemeenschap niet voldoen, en is nooit
een religie geworden; alleen de mensen die de philosophie niet nodig hebben kunnen
er iets meê doen. Maar het Christendom is groter dan alle stelsels. Waarom zouden
wij strijden tegen de aantrekkingskracht der schoonste persoonlijkheid, die door de
samenwerking van negentien eeuwen als iets werkelijks onder ons bestaat? Is hij
niet, Jezus, overal waar smart en hoop is? Glanst zijn aangezicht niet door onze
schoonste daden? Die heeft niet in woorden gewerkt, maar in het levend vlees van
het mensdom. De boer die zaait, de visser verloren in den avond, bidden tot hem
met hetzelfde hart als 't arme volk van Galilea, en mijn moeder voelt hem zoals alle
moeders hem altijd gevoeld hebben. In hem kan ik mij met mijn eenvoudigste
medemensen verenigd weten. Zoals de geheime werking van den tijd, door
beschavingen heen, het Christendom tot een natuurlijke en haast-onverdelgbare
kristallisering gemaakt had, zo ook was langzaam en buiten mijn bewustzijn om,
een kristallisering van oude gevoelens in mij ontstaan, die ik als zuiver omtrokken
beeld buiten mij moest stellen om het te begrijpen. De heilige Maagd, waartoe die
vrouw haar handen en haar tranen heft, was zij minder een werkelijkheid dan het
beeld dat ik in mij droeg? O gingen wij eindelijk elkaar begrijpen?... Ik voelde
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als een sluier van de sterren om mij wuiven, als een bevenden wasem licht als
dauw, een wasem van vrouwelijke bevalligheid...
Maar waarom ging ik aan de strakke beelden die uit mij zelf geschapen werden
een recht erkennen over mij zelf? over al wat in mij nog vrij leefde en wierd? Weldra
bemerkte ik ook, dat een volledige verwezenlijking van 't Christendom in 't
hedendaagse leven onmogelijk is, en dat het aan mijn wezen zijn verloren eenheid
niet kon teruggeven. Ik zag hoe de rechtzinnige christene, alle dagen, daden
verrichtte die allerminst christelijk zijn, uit zeer natuurlijke beweging en zonder dat
hij anders kón. In de kerken trof ik een meerderheid aan van geestelijk-zwakken,
die paternosters prevelden uit gewoonte; hun beelden-verering en gedachtengeslof
was me al te vreemd. Maar erger nog scheen me de onrust van de echtgelovigen,
die alle zelf-denken niet konden opzeggen. Zij mistrouwden zich zelf, verwierpen
hun twijfels zodra die opkwamen; er waren zaken waarover zij niet durfden nadenken,
schuw wendden zij de ogen af voor daden die elk rijp gezond mens heel natuurlijk
acht. Dat innerlijk wantrouwen had ze gebroken. Wanneer ik er een ontmoette, die
zeer sterk was, dan was 't het steunen op zijn diepste onbewuste krachten, dan was
't zijn eigen zelfberusting, die hem recht hield, en niet het overgenomen geloof; ik
begon ook te menen dat het met de religie als met de philosophie was: alleen wie
ze niet nodig heeft doet er iets meê. Ik had horen beweren, dat niets dan geloof ons
troosten kan in onze wreedste smarten, en nu erkende ik, dat ik sterker was dan de
meesten, daar
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ik me na al mijn strijden toch dichter bij mezelf voelde. Neen, mijn
bewust-willen-zijn kon ik niet meer afschaffen, dat was nu voor altijd onmogelijk.
Dat leefde algemener door de tijden heen dan welke godsdienst ook. En was die
uitbreiding en verdieping der ‘eigenheid’ misschien niet 't enig bestendige in de
ontwikkeling van het mensdom, wanneer men zijn geschiedenis in haar geheel
overzag? Het geloof in dogma's is het tegendeel van godsdienst: het geheimzinnigste
in ons en om ons willen begrijpen, het steeds meer bezitten, met gevoel én verstand
en al wat in ons opnemen kan, het steeds bewuster in ons doen leven, er een deel
van ons zelf van maken, ziedaar liefde-in-daad, en echte religie. Een mannelijke wil
stroomde diep in mijn hart, ik voelde daar krachten die me meer waren dan alle
woorden en gebaren der mensen rondom mij. De eeuwige macht van opstand die
ons groot maakt stuwde me voort, en ik stond naakt vóór de natuur. Ik had mezelf
gewonnen, en ‘was ik de zoon des duivels, dan zou ik als duivel leven’! Wij moeten
eindelijk den moed hebben, te zijn wat we zijn.
‘En zijn er nog’, zei mijn vriend, die zich willen volmaken naar een gedachte, zich
willen verwezenlijken in iets ‘absoluuts’, laat die maar gaan; zij zullen ook wel eens
gezond worden, en in zich een evenwicht vinden, dat hen geheel kan voldoen. De
oude Will wist het, toen hij ongeveer schreef: Dulden moet de mens zijn afscheid
van de wereld als zijne aankomst: rijp zijn is alles.
En laat ze nu maar met theorieën haspelen, al hebben theorieën nog niemand
bevrijd: er zal misschien bij hen
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iets komen zoals 't bij mij gekomen is, iets dat zij niet verwachtten, een diepere
hechtheid, een opener zin voor het werkelijke; iets dat men in zich heeft of niet, alle woordentwist doet er niets toe, - maar dat alle andere ‘waarheid’ kan vervangen.
De verlossing komt uit verdere stromingen, bij velen te zamen. Het is mij zelf
onmogelijk te verklaren hoe ik me van alle berouw gewassen heb, en niet meer
weet wat zonde betekent; en waar ik ook ben, ik ben op mijn plaats. Ik, zoals ik hier
sta in 't ogenblik dat ik beleef, ben de enkele maat van een leven, dat ik steeds rijker
en voller rondom mij zie worden; wat niet in mij is ken ik niet, mij zelf alleen kan ik
bewust zijn, ik ken God inzover ik God ben; ik stel de verhoudingen en waarden
vast, en laat de anderen met hún waarden tevreden zijn. Ze mogen zeggen dat ik
me aan illusie overgeef: is er de wereld of niet, wij handelen natuurlijk alsof zij er
was, en de haarkloverij komt later. Dat men maar zuiver genoeg werd om alle
bemiddelaars weg te schuiven en de dingen rechtstreeks te voelen! Wat leeft wil
leven: ik ga, en vertrouw op den zang der ondoorgrondelijke kracht die in mij
doorvloeit. Weet ge dat ‘de oude klacht, dat alles vergankelijk is, de vrolijkste aller
gedachten kan worden’? Dat is ook geloof, maar ik mag het zonder wroeging door
een ander vervangen; ik mag veranderen, en morgen mijn wereld omscheppen.
Alle ogenblikken zijn eeuwig en schoon. Het avondgoud dat ginder in die
bomenkruinen rust, en straks verdoven zal, ik kan nu geloven dat het mijn eigen
stille warmte is, en dan weer dat heel die schemering als een wonderbare geheimenis
ademt; ik kan honderdmaal het woord tot vlees maken, en
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het vlees tot woord: in mij zelf heb ik mijn evenwicht, gezond zijn is alles.
Er is zoveel waars in alles, dat de stormigste smart, geloof ik, me niet zou breken.
Wie weet wat er nog opkomen kan uit die zwijgende zee van onbekend leven
waarvan ik steeds, onder al wat woorden kunnen zeggen, het grote stilzwijgen hoor?
En elk mijner gebaren doet rondom mij oneindige bewegingen ontstaan, als trillende
ringen die zich in een water verbreiden. Wat gaat onze eigene ziel toch gemakkelijk
op naar het schone, als wij ze maar vrij laten bewegen, en wat is er vanavond
goedheid in alle dingen... Ja, al is onze taal dezelfde niet, er is in ons iets dat ons
allen gemeen is; wij kunnen, wij kunnen elkaar begrijpen... Het ogenblik naakt
misschien, dat wij zullen weten wat liefde is.
Als de grote liefde onder ons mogelijk zal worden, machtiger dan alle krachten,
dan zullen wij dicht bij onze volmaaktheid staan; en man en vrouw zullen de ‘verhulde
goden’ zijn, die elkaar ontsluieren en bevrijden. Want liefde van man tot vrouw is
de oorsprong van alle liefde. Wat vragen we naar wonderen: wij waren zwak en
twijfelden, en nu zien wij klaar, en weten wat de glimlach beduidt; een blik of wat
tranen stellen ons voor al wat niet te weten is, en in een kus gaat het mysterie zelf
verdwijnen. In de vrouw alleen, die dichter bij ons lot staat dan wij zelf, die leeft als
de bomen en schoon is als morgen en avond, kunnen wij de communie vieren met
mensen en alle dingen in de volledigste schoonheid en werkelijkheid.
Wat we zolang zochten, het is overal rondom ons. Hoor in alle vormen den
geheimen zang dien de mensen
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niet horen, maar die sterker is dan alle sterren. De liefde, die uit de afgronden
onzer ziel welt, en over onze hoofden die blauwe nachthemel, die ons doet denken
aan wat het vrezend mensdom den dood noemt, zij zijn een openbaring voor de
eenvoudigsten. Is het niet zonderling, dat ik in mijn mooiste ogenblikken aan den
dood denk, alsof ik niet ver van mijn grootheid was? Ik zal hem ontvangen zoals ik
smart en vreugd ontving. Het geheime bestaan van alles zingt van beminnen en
zingt van vergaan, in dezen lichten nacht, totdat de twee stemmen versmelten, en
ik slechts nog den énen zang hoor der eerste beweging mijner ziel, waarvan de
zuiverste gedichten en de gratie der vrouwen herinneringen zijn...
‘Maar hier vallen de woorden, hier mag alleen de kunst ons vermoeden
uitstamelen. Misschien komt er een tijd, dat wij ook in zonnige vreugd zullen groeien
en in 't levend vlees van 't mensdom werken. Nu moeten wij wachten: door de kunst
wordt “de liefde lichter mogelijk op aarde”. Mijn vriend, wij zullen dit land schoner
maken!’

1896
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Onze Taal voor den Senaat en voor Buysse

De Senaat heeft het wetsontwerp De Vriendt verworpen: heeft onze taal niet willen
erkennen als de gelijke van het Frans, dat alleen officieel blijft.
Wat ik denk over het doelmatige van vlaamsgezinde wetten, en het flamingantisme
als politieke strekking, heb ik in de ‘ Kritiek der Vlaamse Beweging ’ uiteengezet,
*
en ik kan er geen enkel woord aan veranderen. Wat nu gebeurde bevestigt mijn
mening, dat het parlementarisme maar een onzuiver wapen is. Zeer ver reikte zeker
de invloed niet der ‘vaderlandlievende’ redevoeringen die in de Kamer uitgesproken
werden, en, had de Senaat met dezelfde haast en onbezonnenheid gestemd, dan
zouden nu nog de Vlamingen, en de flaminganten in 't bijzonder, zachtjes
voortdommelen. Eerst in den Senaat bemerkte men wat voor gevolgen dat ontwerp
op de verdere wetgeving hebben zou. Maar, buiten de verheven woorden van Picard,
en al beweerden die heren herhaaldelijk, dat zelden zulk een ‘ampleur de vue’ hun
beraadslagingen beheerst had, toch klapwiekte 't gebabbel der meesten nogal laag
bij den grond: zullen nu de beambten die de twee talen

*

Dit is geschreven in 1897: zie de Voorrede.
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het ontwerp niet gegaan. Ja toch: stemt het ontwerp al of niet overeen met de
Grondwet? Zou het Kongres van 1830 die wet gestemd hebben? Zo sloften zij uren
lang voort, op onze taal schimpend met de sterke kalmte der onwetendheid, voldaan
door hun eigen flauw gescherts, dat enkel enige bejaarde sufbollen tot een lachje
kon opkittelen. Wat voor verdronkene koeien hebben zij niet uit de sloot gehaald,
wat voor langbegraven domheden opgerakeld, tot zelfs het denkbeeld dat Vlaams,
Hollands en Nederlands drie verschillende talen zijn! En de hatelijke slinkse streken
dier oude vossen! De wijziging Lejeune, die in de laatste zitting de wet kwam
vernietigen, was zelf een streek. Op andere middelen rekenen zij niet meer. Is het
met te vrezen, dat wij ook dien weg op zullen, en ons eindelijk verheugen, wanneer
we die lui met hún wapens overwonnen hebben?
Maar juist dat het wetsontwerp De Vriendt gevallen is schijnt mij 't gelukkigst.
Daardoor is er onder de vlaamsgezinden een woeling ontstaan, zoals er sinds 1873
geen meer was, daardoor broeit er nu een beweging door heel het Vlaamse land,
en de slaperigsten voelen de woede naar hun hoofd slaan. Die opschudding kunnen
wij gebruiken om de gemoederen wakker te porren, om het bewustzijn van 't volk
op rechtstreekse wijze open te trekken, - en nu zullen er wel andere woorden gaan
vallen, indien partijenpolitiek de zaak niet verlammen komt. De omstandigheden
zijn uitmuntend geschikt: het beginsel zelf van den taalstrijd wordt hier klaar gesteld.
Dat wetsontwerp is alleen de bekrachtiging van
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een beginsel, en van meer: dat beginsel is de algemene vorm waarin iets
werkelijks uitgedrukt werd, iets werkelijks dat diep in elk van ons leeft: 't gevoel dat
mijne, dat onze taal - het beeld zelf mijner, onzer zelfstandigheid, - moet geëerbiedigd
worden en op denzelfden voet gesteld als welke andere ook, omdat zij de onze is,
en om geen andere reden. Is het zelfs niet heel zonderling, dat de parlementaire
vlaamsgezinden er eerst nu aan gedacht hebben, over het beginsel zelf hunner
eisen te laten stemmen? Wordt het goedgekeurd, dan volgen hieruit noodwendig,
als eenvoudige corollaria, al de andere vlaamsgezinde wetten, en o.a. de eerlijk
doorgedreven vervlaamsing van 't onderwijs. En nogal merkwaardig ook, dat die
wet juist moest voorgesteld worden door een man, die, gelukkig voor hem en voor
ons, in de politiek niet bedreven is, terwijl de oudere vertegenwoordigers van 't
flamingantisme, sinds lang in 't parlementair gareel, eerst door hem meegesleept
werden.
De hoofdzaak is, dat de zelfbewuste Vlamingen nu aan den gang zijn: wat politieke
lui hebben onze waardigheid willen krenken, onze taal bespot, het eigenste wat we
bezitten. Er zijn er daar, die van de Vlaamse taal gesproken hebben als van een
vreemde indringster, en beweerd dat het Frans de nationale taal der Vlamingen
was. Waarom niet bewezen dat het Vlaams niet bestaat? Dat sterk en zeker opkomen
van 't Vlaamse volk dat zich uit zijn rust langzaam opricht met een nieuwen blik op
de dingen, is 't dát wat die heren senatoren schrik op 't lijf jaagt? Die handvol
bourgeois, die dat gemeen met alle bourgeois hebben, dat ze de oorspronkelijke
gedachte niet eerbiedigen, en den vorm
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zelf der oorspronkelijke gedachte, de eigen taal, die handvol bourgeois wil ons
het Frans officieel opdringen. Maar onze taal zal geen sleepdraagster van hun
koningin zijn, zij is zelf een koningin. In 't Walenland mogen zij doen wat zij willen,
wij bekreunen er ons heel weinig om, maar wij willen meester in ons huis zijn, en
dat ze hun poten op de taal van Vlaanderen niet leggen! Zij spreken van toegevingen,
inwilligingen, die zij zich zouden verwaardigen af te staan, alsof zij ons niet moesten
weergeven wat ons toebehoort, en alles wat ons toebehoort! Niet omdat wij de
meerderheid zijn willen wij onze taal geëerbiedigd zien als welke andere ook, maar
al waren we maar duizend, al waren we maar honderd, die taal is de onze, zij is ons
zelf, en meer hoeven wij niet in te brengen. Wat zouden we hier gaan redetwisten,
nog eens gaan uitleggen waarom elk van ons, en het gezamenlijke volk zelf, zich
volgens zijn eigen innerlijke noodzakelijkheid ontwikkelen moet, met zijn eigen taal
als teken van zijn eigen zelf? Wij gaan niet meer bewijzen dat we gelijk hebben als
we natuurlijk willen opgroeien. Wij willen, en dat zij voldoende. ‘Jetzt,’ zegt Börne
in een brief, ‘sprechen sie für die Freiheit wie ein Advokat für einen Besitz: als käme
es hier noch auf Gründe an!’ Er valt niets meer af te bedelen: wij willen! En vermits
die heren, zoals 't burgerdom over 't algemeen, alleen het ‘voldongen feit’ erkennen
en goedkeuren, zullen we ze stellen vóór voldongen feiten.
Dertien Vlaamse senatoren hebben voor de verminkte spotwet gestemd. Dat die
afvallen is een gering verlies. Maar dat er dertien waren bewijst nog eens hoe wel
de Vlamingen ‘vertegenwoordigd’ zijn... Die
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afvaardiging naar het parlement herinnert mij een vertelseltje uit een
zestiende-eeuws kluchtboek: ‘Daer was een Boer, die bycans half sot was; dese
hadde eenen goeden keese in sijn kiste, oft in sijn schappraye, daer hem de muysen
aen quamen, ende, allen den keese aten. Die Boer hadde een groote Catte, die
sette hy in die schrappraye, die soude den keese bewaren: die Catte at die muysen
ende oock den keese.’
Maar bedroevend is, hoe er gebruik kon gemaakt worden van een artikel van
Cyriel Buysse. Wij moeten wel van hem spreken, daar hij vroeger een opsteller van
*
dit tijdschrift was. Zeker blijft onze bewondering voor een groot deel van zijn werk
dezelfde. Maar wanneer uit den zuiveren kunstenaar zo iets wordt als een candidaat
wereld-literator met een zeer uitgebreid aanpassingsvermogen, die, uit de hoogte
zijner haachsgeworden foornaamheid op onzen gehelen strijd zonder enig
onderscheid schimpt, onze gehele literatuur - buiten Van Nu en Straks - met één
schop in het niet stampt, en de Vlaamse taal zelve honen wil, dan is onze droevige
verbazing wel te begrijpen. ‘Het Vlaamsch, schrijft hij, is een arme, kleine taal, en
een schrijver van talent kan het maar diep betreuren dat hij over geen beter voertuig
van gedachten-verspreiding beschikt. Daarom, verre van 't hem euvel te duiden,
kan men niets anders, dan hem toejuichen, wanneer hij er in slaagt eene grootere
taal machtig te worden.’ En Buysse gaat nu een Frans boek uitgeven; wij moeten
toejuichen, want ‘hij is er in geslaagd, eene grootere taal... enz.’ De heer Buysse
spreekt

*

Van Nu en Straks.
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kwaad van onze taal, zoals men kwaad spreekt van een vrouw wier gunst men
niet kon winnen. Want, Buysse, gij hebt nooit Vlaams geschreven, en Frans waren
altijd de wendingen van uwen stijl. Voor u, wanneer men iets te zeggen heeft, ‘is de
mooiste en de beste taal deze, waarin dat iets op de gemakkelijkste en de vlugste
wijze door het grootste getal menschen kan begrepen worden (sic!).’ En in een brief
aan de Etoile Belge komt ge er op terug: ‘On conçoit que le dialecte flamand (sic),
en sa fruste saveur, puisse tenter la plume d'un curieux littéraire ou l'étude d'un
philologue fureteur, mais quelle arme triste pour la conquête des idées et la conquête
du pain, en un pays comme la Belgique!’ Dat ge zo verachtend van uw taal spreekt,
bewijst dat gij die nooit oprecht hebt kúnnen voelen, organisch voelen: maar wie er
vooral op uit is, om op de gemakkelijkste en de vlugste wijze door het grootste getal
mensen begrepen te worden, die zal geen één taal voelen, en zal nooit een groot
kunstenaar kúnnen zijn. De diepe echtheid van den man, die alleen gehoorzaamt
aan den drang van 't onbekende dat in hem tot schoonheid opgeroepen wordt, die
bezit gij niet, en gij zult misschien verdienstelijk werk leveren, maar werkelijk groot
kan het niet, echt en diep gegrond zal het niet zijn. Want het komt er weinig op aan,
begrippen voor de massa uit te wisselen: het rijk van de kunst ligt elders, - maar
kunt gij dat wel begrijpen? Gelooft ge niet dat de waarde van een werk aangegeven
is door het geld dat het opbrengt, vermits gij in uw artikel zo betreurt, dat er in
Vlaanderen geen centen te verdienen zijn met de kunst?
Waarom schrijven wij Vlaams, wij die toch allen
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een oppervlakkig artikel even gemakkelijk in 't Frans zouden opstellen? Omdat
wij onze taal als een innerlijke noodzakelijkheid van onze kunst voelen. Men zou
ons evengoed kunnen vragen: Waarom schrijft gij? De Vlaamse taal, o 't is zo banaal:
wij hebben ze gesproken in vadershuis,met de moeder die ons opgekweekt heeft,
door die taal heeft zij ons gegeven wat zij geven kon. Die taal is met onze gedachten
zelf geboren, en dat is uit ons wezen niet meer te wissen. Onze polders en onze
bossen, al onze avonden en morgens met al hun weiden en wolken, zij hebben de
kleur der Vlaamse woorden, die woorden ademen dezelfde ontastbare lucht om
zich uit, elk woord dat we uitspreken verbindt ons inniger met de aarde die ons
gemaakt heeft. Wie kan de liefde voor de taal verklaren? Er zijn in de taal zoveel,
zoveel onuitlegbare dingen, verre herinneringen en samenstemmingen, die alle hun
grond in ons diepst eigen zelf hebben. Het eenvoudigste als het grootste kunnen
wij slechts in onze taal juist, organisch uitdrukken. Wij gaan nu door onze jeugd,
zien de mensen ronddwalen, wenen, beminnen, en wanneer in ons zelf een bredere
kracht komt opbeven, als een naklank van wat wij zelf bemind en geweend hebben
met alle, alle mensen, maar ook als een engelachtig voorgevoel van 'k weet niet
welk volkomener leven, harmonischer en schoner dan al wat ons nu, in den tijd
gebonden, werkelijk schijnt, en wij willen dan klanken vinden om te zeggen wat de
mensen God noemden, dan weer kunnen we alleen de geluiden van onze, onze
eigene taal horen, die in zich iets dragen van 't geheime leven zelf van ons zuiverste
verlangen. Zolang er in Vlaanderen enigen zijn die
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dat ge officieel zijt of niet, ge kunt niet ten onder gaan, gij zijt iets van het hoogste
leven.

1897

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

117
aant.

Starkadd

Is 't geen belofte voor onze letteren, dat sinds enigen tijd de dramatische kunst
zoveel Vlaamse dichters aanlokt? De jongeren betreden het toneel, verlaten
zelfbespiegeling voor daad, voor buiten hen beschouwde beelding, op ruimeren
achtergrond, van menigvuldiger leven. Onder onze groten hebben we Rodenbach,
die Gudrun schiep, en Hegenscheidt, wiens Starkadd zich ineens voor ons heeft
opgericht, fors, vol leven, - behorend tot het duurzaamste, volledigste misschien
wat we bezitten.
Het goede dat hieruit voor het Vlaamse volk kan spruiten, wat het door zijn
toneeldichters aan gemeenschappelijk bewustzijn kan winnen, is thans niet te
berekenen. Wat er van zij, Starkadd brengt ons geen woorden enkel voor ‘artiesten’
gezongen, dit is niet meer de kunst van een afgezonderden geest, ook niet ene die
vooral de ‘zuivere schoonheid’ zoekt... Er is nog wat anders in den mens dan de
zoekers van ‘zuivere schoonheid’ vermoeden! In deze kunst is er vlees én ziel, hier
loopt warm het bloed om van werkelijk beminnen, haten, lijden en strijden; deze
kunst heeft niets van 's dichters natuur verworpen, zij heeft het gehele leven
aanvaard, vol vertrouwen in haar eigen
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evenwicht. En zie! in haar groeide langzaam, maar vanzelf, natuurlijk, organisch,
- een geheim voor dengene zelf die ze maakte, - de hogere en onuitsprekelijke
schoonheid van al wat volledig en zelfstandig leeft.
Gelukkig mag ik van het stuk van Hegenscheidt zonder schroomvalligheid veel
goeds zeggen. Het is zeker mijn gewoonte niet om de medewerkers van ons tijdschrift
op te hemelen; toch zou mijn lof verdacht wezen, had Starkadd niet onmiddellijk, in
ons land, algemene bewondering gewekt, zowel bij tegenstrevers als bij vrienden
van wat men de ‘jongeren’ wil noemen. Ik kan nu over dat gewrocht gerust spreken,
als over iets dat hier door iedereen aangenomen wordt.
Opgewonden artikelen, rechts en links verschenen, bewijzen dat de buitengewone
kracht, die de eenheid van dit drama uitmaakt, wel gevoeld, en dat er toch veel in
het drama niet begrepen werd. Men vergeve mij dus enige woorden van toelichting.
Waarom gaat menig lezer in Starkadd een symbool zoeken? Men heeft er al heel
zonderlinge bediedenissen in ontdekt... Dat velen er iets van hun eigen gevoelsen
gedachteleven in vonden, dat er plaats in is voor menige persoonlijke uitlegging,
stelt alleen vast dat het stuk klassiek is. Elkeen mag er nu uithalen wat hij wil, en
met zijn uitlegging tevreden zijn; maar dat men dit wel begrijpe: er is in Starkadd
niets, volstrekt niets, dat ‘symbolisch’ bedoeld is. Alles is er leven, leven, - niets
meer, niets minder.
Betekent een groot kunstwerk dit of dat, redeneert
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het zus of zo? Het ontstaat niet in het rijk der rede, het is het verstand niet dat
zijne vormen bepaalt. Nooit was het iets anders, dan de verwezenlijking naar buiten
van de innerlijkste ziel des dichters. In die innerlijkste ziel - ik kan me niet anders
uitdrukken, - in onmiddellijke aanschouwing, in die tweede wereld, die 't verstand
zelfs niet beschrijven kan, maar wier natuurlijke taal de muziek is, daar alleen wordt
het kunstwerk geboren. En wat daar gebeurt is echter dan alle letterkundig
symbolisme.
De kern van het grote drama is dus eigenlijk niet een ‘handeling’ verzonnen door
de verbeelding, een ‘intrige’ door den geest naar goeddunken uitgeweven: de kern
is in die tweede wereld te zoeken, in den innerlijken mens.
Dáár, onder werking en tegenwerking van al de tegenstrijdigheden van uiterlijk
toeval en eigen noodlot, van al het tijdelijke en 't eeuwige dat rondom den dichter
en in hem brandt en wentelt, kiemt een wonder gevoel, waarin alles wat zijn drama
zal worden reeds besloten ligt, - en hij begrijpt zelf dat gevoel niet, maar het groeit
altijd voort, het wordt voller en duidelijker, het ontwikkelt zich tot warme rijpheid. Uit
dat gevoel van zijn drama zal de ‘handeling’ zelf geboren worden, en de handelende
karakters, en al de beelden en rythmeringen van zang of gesprek. Het is als de
onzichtbare dampkring waarin het drama leeft, het gehele dat zijn eenheid uitmaakt,
het ‘midden’ waarin elk woord zijn juisten klank geeft, elk gebaar de passende
beweging. De dichter volgt geen andere wet, hij luistert naar geen andere stem: het
is, wanneer hij eindelijk ‘zijn dromen
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in de volle zon ziet heenstappen,’ de maat van al wat hij neerschrijft. Is het dat
gevoel niet, dat op u toetreedt in Macbeth, eer ge iets van 't gebeurende beseft, is
't dat gevoel niet, bijna alleen, dat om u zingt in As You Like It? Twee voorbeelden
uit den hoop gegrepen. En laat hem, Shakespeare, eens dat hij in de atmosfeer van
zijn drama is, laat hem maar gaan, hij gaat zich zelf niet te buiten. Laat de luchtigste
gekheid maar fantazeren waar ze wil, of zichzelf verterende drift razend heenstormen,
onweerhoudbaar heenrollen, - overal toch is het schoon, het leven-in-schoonheid
spat er uit, want: de maat is er, de onbepaalbare maar enig noodzakelijke maat.
Binnen de atmosfeer die door het grondgevoel van den dichter geschapen werd
geniet hij volkomen vrijhejd, nooit zal de hogere eenheid ontbreken, de
allesbeheersende harmonie.
Wat ik daar de atmosfeer noemde is het, wat ons de wreedste scheuringen
verdragelijk maakt, het prozaïsche verheerlijkt, de illusie tot waarheid omschept:
alles ademt in 't bovenzinnelijke licht der echtste en diepste mensheid. Het
doodeenvoudige en het ruwe worden kunst, zodra er dat ruime perspectief rond is.
Welke droom is daar geen werkelijk iets, en welke werkelijkheid is er geen
schoonheid?
Het grondgevoel, in het toneelspel van Hegenscheidt, is wat er omgaat in de ziel
van den skald Starkadd. De kern is dus geenszins de moord van Koning Froth, noch
de strijd van Starkadd tegen de moordenaars; maar wel: de innerlijke ontwikkeling
van Starkadd, - die ons niet lyrisch, maar enkel door de handeling
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geopenbaard wordt. Wat Starkadd voelt, ziedaar de lucht waarin wij ademen:
held en zanger, die de wereld door een licht waas van vertrouwen ziet, en in zijn
jeugdigen overmoed nog zo weinig weet van het diepe geheim dat in zijn ziele wordt.
Die ziel zal nog door veel smart gelouterd moeten; de hooghartige goedheid en de
illusie van liefde waaraan zij zich vasthield ontvallen haar, en nu staat zij alleen,
naakt voor zich zelf; wanneer zwakheid en koudberekenende heerszucht het
schoonste wat Starkadd kende gedood hebben, wanneer hij weet dat zijne
wijdgolvende liefde die van Helga overstroomt als een zee, en in hem alleen nog
het verheerlijkte beeld van zijn vriendschap en zijn liefde overblijft, dan richt hij zich
op, wordt zich zelf meester, en zijn daden zijn dan beheerst door een rijpen
bepaalden wil, door een vast en juist inzicht. Als een man heeft hij zijn noodlot onder
de ogen gekeken, en wanneer hij de kroon verbrijzelt, dan is dat als de vernietiging
van heel die ontoereikende wereld van schijn. Maar het grote leven roept hem, daar
buiten, in de oneindigheid der stormende zee, en, achter zich de te enge liefde van
Helga latend, vlucht hij naar de eeuwige beminde, wier stem door het gehele werk
bruist en zingt:
Gij roept, o zee,
Mijn bruid, ik kom! O stormig hart der zee,
Uw liefde waait mij schier den adem uit!
Ik kom, ik kom, mijn lief!

Op die machtige wording van een mannelijk gemoed, die 't gehele stuk vervult,
werken andere gemoederen:
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het wijze koninklijke hart, door sterke goedheid geheiligd, van den ouden Froth,
wiens mildheid nog na zijn dood over het toneel blijft zweven; het frisse onbewuste,
de kinderlijke vrouwelijkheid van Helga; Hilde is een wezen met Starkadd verwant,
maar ene vrouw, op het tweede plan verschoven, en wier edele en stille inborst,
geheel in halve tinten, - met dien zwijgenden vrouwenmoed der verzegelde liefderijke
zielen, - afsteekt bij de lafheid van Ingel en den kouden wil van Saemund. Kon ik
die karakters - bij elke nieuwe lezing zult gij ze echter en fijner uitgewerkt vinden, maar volgen in al hun schakeringen, die als de onvatbare rythmen zijn van 't
ontzaglijke zieledrama... Maar er is nog meet om Starkadd: de lucht, de zee, het
volk, - alles door de handeling gegeven, in de handeling vergroeid, - den
gezichteinder verbredend, meer ruimte verlenend aan alle daden en woorden. En
al die stemmen van liefde en drift, hier hoog, daar laag, traag of snel, afwisselend
als het leven, worden tot éne symphonie, die vóór onze ogen en in ons hart zingt,
als een oneindige zee van aandoeningen.
Dit drama is muzikaal. Niet omdat de verzen ‘welluidend’ zijn: neen, ik bedoel dat
het gehele ontstond uit ene eenheid, uit een brandpunt dat gloeide in den innerlijksten
mens, in die ‘tweede wereld’ der liefde die het natuurlijke rijk der muziek is. Uit die
eenheid werden logisch - dit is, met de eigen, spontane logica van het kunstwerk,
- alle onderdelen geboren. Van daar dat gelijke gedragen zijn van het geheel, die
mildheid, die kuise macht die er door vloeit overal; vandaar die verhevene harmonie,
die volledigheid, die organische
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kracht: alles hier ongedwongen, breed, op zich zelf levend, maar met vaste
betrekking tot een middelpunt van leven: alles ineengrijpend, 't een uit 't ander
groeiend, zonder één woord dat er buiten valt, niets te veel of niets te weinig; nog
eens: zuiver klassiek, en toch bevend en zingend van forsen adem, ademend van
dadelijkheid... Stijgend tot den heldendood van Froth, om dan in 't derde bedrijf wat
stiller neer te deinen, en weer zwellend, onweerstaanbaar, overstromend van leven,
een ogenblik nog plechtig zwevend in 't toneel der kroon,... en dan naar het duizelig
einde! - voelt ge niet hoe het ganse drama van zelf glijdt en golft: gij hoeft u maar
te laten gaan, het draagt u meê, het voert u op en weer zacht neer, het brengt u
ineens tot over die afgronden der menselijke ziel waar geen menselijke woorden
meer te horen zijn, om u daarna op te torsen tot een hoogte van waar men het
gehele leven overschouwt als had men het nooit gezien.
Vergelijkt Starkadd met een treurspel, waarin dat bijzonder muzikale ontbreekt,
die innerlijke grondtoon, een treurspel dat slechts ene op het toneel gebrachte
‘intrige’ is: Koning Hagen , van H. Melis, - een stuk dat overigens, onder al ons
gewoon Vlaams geknoei, voor een ernstige poging moet gehouden worden: men
vindt er die golving niet in, die natuurlijkheid van 't gesprek; er zijn te veel hoeken,
de handeling wankelt met schokjes vooruit. Waarom komt die persoon binnen, en
treedt die andere uit? Waarom eindigt een bedrijf hier en niet vroeger of later?
Waarom volgt dit toneel juist op dat andere? Die gesprekken in zenuwloze verzen
zouden nog langer mogen uitgerekt worden,
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niets belet het: want de enige, de nodige maat is er niet, maar willekeur en
vormloosheid. Vermoedt men niet gedurig, dat de schrijver achter de schermen de
draden houdt van al te eenvoudig omtrokken, niet uitgediepte karakters? Daardoor
ook is er in Koning Hagen nog veel zogenaamd ‘dichterlijke taal’ overgebleven, die
vals is; daarom moest H. Melis zijn toevlucht nemen tot zeer uiterlijke middeltjes
van ‘locale kleur’, wat Hegenscheidt gans mocht versmaden. Er heerst in dat treurspel
niet éne grote noodwendigheid die alles schiep. Het getuigt van vlijt, maar in Starkadd
is er nog heel wat anders.
De noodwendigheid, die van uit de ziel des dichters alle vormen van het drama
bepaalt, heerst in Starkadd zo volkomen, dat de willekeur er bijna geheel uit
gebannen is, en wij ons verheven voelen in een wereld, met al de bestanddelen
van 't werkelijke leven gebouwd, doch waar éne algemene kracht, drijfveer van elke
handeling, al zijn onbegrepen tegenstrijdigheden oplost: verheerlijkende zending
der kunst, die ons bevrijden komt uit een omgeving van dingen, wier verband wij
gewoonlijk niet zien, ons uit een wereld van toeval herrijzen laat in de wereld der
noodzakelijkheid, waar wij ons zelf weer gehéél en onverdeeld voelen in de
aanschouwing van een allesomvattend noodlot.
In Starkadd worden wij door een zeldzame tragiek aangegrepen, omdat wij
beseffen, dat hogere krachten hier strijden dan de wil van enige mensen. Dat is
weer iets van dat bijzonder perspectief, want dáárvan alleen is er tot nog toe sprake.
De handelende personen worden gedreven door iets, dat groter is dan wat hun
woorden uitdrukken kunnen: zij volgen het onbekende noodlot
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dat zich in hen ontspint. Het is juist doordat Starkadd en Helga zijn wat ze zijn,
dat zij van elkander gescheurd worden: niet door een toevallige gebeurtenis, niet
door een samentreffen van omstandigheden, waarvan de oorzaak buiten de innerlijke
natuur der karakters ligt. Om het tragische onder zijn zuiversten vorm op ons te
laten werken, deed Hegenscheidt niets anders, dan zijne helden te laten handelen
zoals zij, naar hun innerlijken aard, handelen moesten; geen enkel ogenblik komt
willekeur of toeval hun daden richten; en zo bereikte hij heel natuurlijk het sublieme,
waar Starkadd om zo te zeggen van aangezicht tot aangezicht tegenover zijn stormig
noodlot zelf staat, aangeroepen door de van bliksems lichtende zee, en waar de
kreet van liefde van dien mens, verloren in 't oneindige bruisende leven waar hij
naartoe vlucht, de goden zelf tot den kamp schijnt uit te dagen.
De tragiek van een treurspel als Koning Hagen , afgezien van de kortademigheid
des schrijvers, is hiermee vergeleken van lagere orde: een verhaal, een verwikkeling
van omstandigheden is de substantie zelf van dat stuk, en de dichter moet dan, om
't belang der toeschouwers te wekken, ergens een wonderbaar toeval er bij halen:
of is 't geen melodramatisch middel, dat Hadubrand precies de zoon van Hagen
blijkt te zijn? - ‘Aan mijn hart, mijn zoon!’...
Bij Hegenscheidt is het wezen, dat in den strijd meedogenloos en verachtelijk
gebroken wordt, schoon het over ongemene wilskracht beschikte, juist Saemund,
de miskenner van 't noodlot. Die Saemund wijkt gelukkig af van den conventionelen
‘verrader’ onzer treur-
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spelen: is hij door en door ‘slecht’, handelt hij uit snoodheid? neen: zijn schuld
is, een soort van ‘rationalist’ te zijn, die uitsluitend steunt op zijn verstand, die de
mensen als benummerde poppen gebruikt, en, een rechte lijn door het
ondoorgrondelijk leven trekkend, door eigen wil de onbekende krachten waant te
vervangen:
En mijn gedachte zal uw noodlot zijn.

Het is Starkadd, de man die zich alleen op de diepste stromingen zijner ziel laat
dragen, die Saemund's dromen vernietigt, en hem zelf neervelt: en daar schijnt de
grote noodwendigheid, het onontkoombare zelf, zijn gerechtigheid te voltrekken.
Merkwaardig genoeg: juist het toneelspel waar de substantie die 't al vormde een
innerlijk gevoel is, kon beter geobjectiveerd worden dan Koning Hagen , en boeit
door meer handeling. Alles, in Starkadd , tot de geringste aanduiding van een
zieletoestand, wordt door de handeling weergegeven, door de handeling alleen.
Geen lyrische ontboezemingen: neen, aanschouwelijke daden. Vaak stelt ons een
enkel woord voor de onmiddellijke werkelijkheid, en voortdurend zien wij wat er
gebeurt. Geen vers is neergeschreven, of 't is met het oog op den toneelindruk, elk
gebaar past in het toneelperspektief. Al kan ons hieromtrent eerst een goede
vertoning volstrekte zekerheid geven.
Welk een buitengewoon vermogen van objectivatie, welk een zelfbeheersing en
‘Gestaltungskraft’ er nodig was om die wereld van gevoel in verpersoonlijkte
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wezens tot vlees en bloed te maken, moet voor den dichter zelf een geheim
blijven. Zich stellende tegenover de beeldenmassa, die hij in zijn binnenst voelt
worden, tracht hij ze te begrijpen, laat ze buiten hem zelfstandig gaan, zich van
elkaar afzonderen en voortgroeien, toetst ze aan al wat hij van 't leven weet. De
karakters die hij schiep en bezielde en door zijn mensenkennis afrondde, laat hij nu
op zich zelf bewegen, naar hun eigen geaardheid. Zo komt er een ogenblik, dat de
geest des dichters die karakters niet meer meester is: zij dwingen hem in hun richting,
hij moet volgen; zij spreken, hij schrijft neer wat zij zeggen. Het is of 't algemene
leven zelf nu aan 't werk was, om de schepping aan zijne wetten geheel te
onderwerpen, totdat elkeen die schepping voelen en begrijpen kan, zonder iets van
den schepper zelf te weten. Ik kan niet zeggen hoe die dubbele werking geschiedt,
- van den scheppenden kunstenaar en van 't zichzelf voortontwikkelend geschapene,
- waardoor de handelende personen een wonder weefsel van eigenaardigheid en
algemeenheid worden. De zes rollen, die in Starkadd het toneel vullen, zijn zeer
bijzondere wezens, tot in hun geringste zieletoestanden fijn uitgewerkt, maar wij
volgen ze met spanning, omdat er iets van ons eigen wezen, en ook iets
algemeen-menselijks in steekt en ons voelbaar gemaakt wordt. Vooral van ons is
dat meerderjarig worden der individualiteit, die zegt: ik! - die zich tegenover het
leven opricht, zich zelf overwinnen wil om zich hoger in stormige eeuwen op te
werpen; maar tevens zijn de karakters van Starkadd van alle tijden, van de mensheid.
Steunt nu de dichter op een onwankelbare eerlijkheid,
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dat is, laat hij de gevoelens zich zo natuurlijk, zo echt mogelijk ontwikkelen, wacht
hij tot het ogenblik, dat zijn werk volledig, bijna vanzelf ontstaat, en wil hij dan niets
anders dan zo trouw mogelijk afschrijven wat hem ingegeven wordt, dan is de
uitdrukking - als hij zijn taal volkomen meester is, - slechts een formaliteit. En zo is
in Starkadd, waar we de mensen zien handelen als kenden wij ze persoonlijk, geen
enkel woord dat vals klinkt, geen enkel beeld dat misplaatst is. Rythme, beeld en
woord ziet men er gedurig worden, uit den gang zelf van 't gevoel. Elk vers is wat
het moest zijn, het kon niet anders, het heeft de stem die het moest hebben; vol,
levendig: men ziet er den blik der ogen in, de beweging van het lichaam. Lichamelijk
voelt men die verzen, zij deinen en trillen naar den polsslag van het bloed dat er
onder vloeit.
Heb ik nu gezegd wat Starkadd is? Er blijft nog oneindig veel over te zeggen; elk
toneel zou moeten ontleed worden. Wat ik vooral wenste te doen uitkomen, is dat
allesbezielend gevoel, vol plastisch vermogen, ontstaan in een gemoed dat zedelijk
evenwicht en levenskennis rijpen deed. Dát, gepaard met de sterke objectiveerkracht,
naar de eigen eisen der toneelkunst, en de uitdrukking van 't geheel in een schone,
onmiddellijke, ademende taal, - ziedaar een zeer heuglijk verschijnsel in de literatuur
der Europese ‘jongere richting’. Dit is geen luxe-kunst meer, geen dilettantisme,
geen spelen met gevoelens om het decoratieve dat zij opleveren; dit is geen
mozaïekwerk, geen woordengetover en effect-overlading; eindelijk zijn we verlost
van die
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gezochte ‘oorspronkelijkheid’, die thans het ziekelijk voorrecht van alle twintigjarige
Muzenzonen blijkt te zijn; hier niets dat uit zijn verband gerukt is, geen hypertrophie
van den vorm meer, geen overheersing van middelen die voor het doel gehouden
worden. Maar een trouwe en volbloedige, een eerlijke en gezonde schepping,
waardoor alleen de stem luidt der noodwendigheid, de drang zelf van het leven golft,
met een elementaire kracht.
Die kunst werkt als een daad. Hegenscheidt is van 't zelfde ras als zijn held, wiens
harp desnoods een wapen wordt. Dóor zijn gewrocht spreekt een gehele opvatting
van 't leven, zo hecht en breed is het in dat leven gegrondvest. Het is volledig genoeg
om van zich ene, in den hoogsten zin, ethische uitstraling op ons volk te doen
uitgaan.
Heb ik nu gezegd wat Starkadd is? Neen, wat ik vooral wenste te doen vermoeden
blijft ongezegd; dat wat ons daar aangrijpt eer we bewust weten wat er gaande is,
die onderaardse macht... Men wordt er een zeldzame diepte gewaar, die ik in dit
artikel vaak nabij kwam, waar ik vaak langs gegaan ben, en toch...
Er is ene onuitsprekelijke schoonheid overal rondom ons verspreid, die in ons het
voorgevoel van een andere wereld wekt, waarvan alle bestanddelen in de
stilzwijgendste afgronden van ons zelf reeds opgesloten liggen, een wereld die we
door onze liefde trachten te bezitten, en harmonischer is dan die, welke onze ogen
zien. Wij bemerken niet altijd die tekens die ons tot een vollediger en lichter leven
oproepen. Maar als er een die schoonheid in het brandpunt zijner frisse,
oorsprongreine
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ziel tot één grote klaarheid samensmelt, dan valt al de schijn van dit bestaan
weg, en dan weten wij dat ons voorgevoel van een hogere harmonie der
menselijkheid wezenlijker dan leven of dood is. Starkadd brengt ons nog eens die
vreugd en dat heimwee.

1898
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Starkadd en de Academie

De jury van den driejaarlijksen prijskamp voor toneelletterkunde is na lang dralen
en konkelfoezelen uit haar hok gekomen; met drie stemmen tegen twee besluit zij
dat de prijs ditmaal niet zal worden toegekend. Doch verwaardigt zich de minister,
op voorstel dier jury, Starkadd in de eerste plaats en Koning Hagen in de tweede
*
met een ‘letterkundige aanmoediging’ (sic) te vereren .
Vreemd! Voor de éérste maal sinds die prijskamp bestaat, en hij bestaat al meer
dan veertig jaren, is er geen enkel toneelstuk te vinden dat den prijs verdient! Die
censors met een struisvogelmaag, - die, volgens de fabel, hoefijzers verteert, - die
muggenzifters van heden, die vroeger zoveel tweebultige kemels en
oubollig-gehoornde draken inslikten, tot dien ongehoord onnozelen Boudewijn
**
Hapken toe, dien zij, 't is maar drie jaar geleden, belauwerden : zij spelen thans de
kieskeurigen, wanneer zich vóór hen opricht Starkadd, een werk dat algemeen
onder 't beste gere-

*
**

De jury had voor elk 700 fr. voorgesteld. De minister, zuinige Maecenas, schonk 500 fr. aan
Starkadd en 300 fr. aan Koning Hagen.
Zij durfden echter het verslag, door den heer Sermon opgesteld, tegen alle gebruik in niet
uitgeven.
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kend wordt wat onze literatuur ooit voortgebracht heeft.
‘Aan dit besluit’ zegt in zijn fraaie taal het verslag, ‘ligt in geenen deele ten gronde
de gedachte als zou deze prijskamp bij de vorige achterstaan: de jury wenscht
integendeel te getuigen, dat er vooruitgang is waar te nemen.’ Maar waarom dan
die plotselinge gestrengheid? Is 't niet alleen omdat Starkadd u in den weg staat?
Wie niet alle logica verzaakt, denkt natuurlijk: daar ons toneel goed wordt, is 't
ogenblik gekomen om den prijs uit te reiken, - en zal wel een reukje van jezuïetisme
om de kunstige redeneringen van den heer de Vreese bespeuren. Vreemd! vreemd!
dat juist sedert er betere stukken ingezonden worden, die jury ze niet meer bekronen
wil, en met de mening voor den dag komt, dat ‘de stand onzer tooneelletterkunde
gunstig genoeg is, ja dringend gebiedt, om den driejaarlijkschen prijskamp als iets
hooger te gaan beschouwen; met andere woorden, dat de eischen waaraan een
stuk moet voldoen om bekroond te kunnen worden, van nu af hooger dienen gesteld
te worden.’ Waarom juist ‘van nu af’? Wat is er dan in de drie laatste jaren
opgedoken, welke omwenteling is er opgedonderd, dat ge, o zaligmakers der
middelmatigen, op uw ouden dag zo onverwacht uw leven omwerpt? Luisteren we
naar 't verslag: de prijs, door ‘de hoogere Regeering’ uitgeschreven, moet iets hoger
worden, sinds de Vlaamse toneelschrijvers op ‘andere aanmoedigingen’ mogen
rekenen. Welke zijn die aanmoedigingen? Het verslag vermeldt eerst den prijskamp
door de stadAntwerpen ingesteld. Maar die bestaat al lange lange jaren! Hebt ge
hem nu eerst waargenomen! Reeds Gudrun werd in dien prijskamd
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bekroond, nog een stuk dat niet genoeg ‘hooge vereischten vereenigde’ om door
de hogere Jury der hogere Regering hooggeschat te worden! Neen, beste jongen,
ge moet wat anders vinden. Ziehier: ‘Op hare beurt heeft de stadGent een wedstrijd
uitgeschreven voor eene comedie, waarmede de nieuwe Nederlandsche
Schouwburg, aldaar in opbouw, zou kunnen geopend worden, en het is waarschijnlijk,
of althans mogelijk, dat ook deze prijskamp periodiek zal worden.’ En dat is al?...
Mijnheer de Vreese, met uw verlof, dit is te dom om iemand om den tuin te leiden;
ge schijnt het zelf wel te voelen, want ge laat nog een algemene beschouwing
bijrukken: het is nodig, zegt ge, ‘in het welbegrepen belang onzer letterkunde en
harer beoefenaars zelven, hoogere eischen te stellen. Onafgebroken vooruitgang
is slechts dan mogelijk, wanneer men het peil, dat dient bereikt te worden, steeds
hooger stelt. En waar is de waarborg dat er steeds (sic) naar volmaaktheid zal
gestreefd worden, wanneer de prijs aldoor toegekend wordt aan het verdienstelijkste
onder de ingezonden stukken...’ Neen, maar wat pretentie! Zou die handvol officiële
*
lui , die een potsierlijke schoolmeesterstaal schrijven, niet altoos vrij van ‘vergrijpen
tegen ons Nederlandsch taaleigen’; die niet de minste practische toneelkennis
bezitten; die sinds lang niet meer meêrekenen in de levende literatuur, of nooit tot
die literatuur behoord hebben, of zelfs geheel onbekend zijn buiten het kringetje der
Academie, - zou die dan toch geloven, dat ze invloed op onze letteren uitoefent!

*

Zij heten W. de Vreese, P. Alberdingk Thijm, Th. Coopman, D. Claes en G. Segers.
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Moest zij weer verdwijnen in het Niet, haar echt vaderland, dan zou er in
Vlaanderen niet meer‘ naar volmaaktheid gestreefd worden’? En daarom stelt zij
‘het peil, dat dient bereikt te worden’, enz.? We zien al de Vlaamse dichters, den
nek uitgerekt, happen naar enige bankbriefjes, die de jury telkens hoger en hoger
houdt!
Maar kom! genoeg gestotterd, genoeg geploeterd en geplapperd! Die mom van
uw gezicht, en kijk ons in de ogen, kerel! De waarheid is, en die weet eenieder: dat
de jury, die Starkadd het beste der haar voorgelegde stukken noemt, alleen Starkadd
kón bekronen, maar liever op den prijs bleef zitten, dan hem toe te kennen aan een
medewerker van ‘Van Nu en Straks’; en, daar dit gerucht veel ergernis wekte in de
Vlaamse wereld, haar besluit verzachtte door het voorstel dier ‘letterkundige
aanmoediging’. Dat heet een oneerlijkheid en een lafheid.
Die jury had zeer zeker het recht, Starkadd niet te bekronen. Wie een toneelspel
liggen heeft en het op goed geluk inzendt, omdat hém ook, wie weet? de staatsprijs
van 1500 à 3000 fr. als manna misschien eens toevalt, acht het daarom geen eer,
door die pedante onmachtigen goedgekeurd te worden, en hecht niet de geringste
betekenis aan hun oordeel, - maar door de inzending zelf van zijn werk, erkent hij
toch hun recht, dat werk zo eerlijk als 't kan te be- of veroordelen. Hadden zij
Hegenscheidt's drama geheel verzwegen, hij kon zich niet gekrenkt voelen. Maar
o

o

1 zij ontfutselden hem op de gemeenste wijze den prijs die hem toekwam, en 2
zij gingen stellig hun recht te buiten, wanneer zij
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zich aanmatigden, een ‘letterkundige aanmoediging’ voor hem aan te vragen.
Zij worden betaald om over den uitslag van een staatsprijskamp te beslissen, verder mogen zij zich op een afstandje van onzen persoon houden. Wat heeft
Hegenscheidt het nodig, door dat academisch rapalje ‘aangemoedigd’ te worden?
Aan geen minister erkent hij het recht, hem van staatswege een aalmoes uit te
reiken, die hij nooit vroeg en die hij niet wenst. Wat Hegenscheidt dan ook per
omgaande aan den minister schreef, met verzoek die toelage te willen intrekken.
Trots zijnen brief hebben die dappere mannen toch in het Staatsblad melding
gemaakt van hun ‘aanmoediging’, - maar omtrent de weigering geen woord.
*
Hun verslag willen wij niet verder bespreken : de echte reden van hun besluit is
er niet in te vinden. Hun achterbakse streek is eigenlijk niet gericht tegen

*

Ik wil alleen de aandacht vestigen op éne kritiek, omdat ik die ook in verscheidene bladen en
tijdschriften aantrof: nl., dat de handeling van Starkadd in het 3e en 4e bedrijf geheel stil zou
liggen. Dit berust op een volkomen misverstand van het stuk. In mijn vorige Kroniek schreef
ik (en men mocht wel veronderstellen dat ik de opvatting van Hegenscheidt zelf weergaf) dat
het onderwerp is: wat er omgaat in de ziel van Starkadd. Dus geenszins, zei ik, de moord
van Froth, noch de strijd van Starkadd tegen de moordenaars, maar wel: de innerlijke
ontwikkeling van Starkadd. In die ontwikkeling speelt de overmeestering zijner liefde ene
essentiële rol. Het derde bedrijf is een stiller overgang na den groten schok van 't tweede, en
het vierde is wellicht het voornaamste der gehele handeling, de spil waarop de handeling zich
naar een nieuwe richting omwendt. Dat Starkadd niet onmiddellijk de waarheid aangaande
Froth's moord vermoedt, is juist te verklaren door den slag die hem in 't 3e en 4e bedrijf treft.
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Hegenscheidt, die stil in zijn hoekje werkt, elkeen in vrede laat leven en nooit
iemand aanviel, maar wel tegen de groep die ‘Van Nu en Straks’ opstelt, - en de
gehele Academie, welke het besluit der jury bekrachtigde, deelt in de
verantwoordelijkheid dier lafheid.
Het ware te onderzoeken of de wrok van den heer Coopman, die zeker niet
spoedig vergeet, hoe wij Gezelle en ons zelf tegen hem eens verdedigden, in deze
zaak geen rol speelt. Maar het bestaan zelf van onze groep moeten die mensen als
een persoonlijke belediging aanzien, - al hebben wij ons nooit om hen bekreund, al
bestonden zij zelfs niet in de wereld onzer voorstelling. Dat er, in de Vlaamse literaire
wereld, zo rot van onmachtige waanwijsheid, bedriegers-pronkzucht, intrigeerlust
en nijd, een bende jongens gekomen is, die om al het officieel geknoei even eens
glimlachen, hun werk zo eerlijk en ernstig mogelijk volbrengen, zonder zich te laten
afleiden door uitzicht op bijval, beloningen of roem, en om zich een goede frisse
lucht van vrij denken en vrij voelen verspreiden: dát verontrust, dát kwetst de
stommen van 't academisch serail. Wij hebben in Vlaanderen al veel invloed gehad,
en zij weten 't: dát zullen zij ons niet vergeven. Het ras der officiëlerij, waardoor
Rodenbach miskend, Verriest en Gezelle vervolgd werden, wij ook vinden het thans
op onzen weg; ons ook brengt het thans den troost van zijn hoestend klein geblaf;
ons ook komt het thans bewijzen dat het ons vreest, dus, dat ons werk toch wel
waarde heeft. Nu, die kwidams kunnen ons alleen hun palmen weigeren: dat is al
hunne macht, en die zal dan nog
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de dood der grijsaards den vooruitgang der beschaving verzekert.

1898
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‘La Sagesse et la Destinée’ van Maurice Maeterlinck
Moet men hem beklagen, die op sommige avonden aan den oever eener
oneindige zee tranen vergiet, of hem, die zijn leven lang binnen zijn eng
kamertje, zonder reden glimlacht?
MAETERLINCK

Ik kom wat laat met mijn indrukken van Maeterlinck's jongste werk. Maar de verjaring
werd gestuit door het verschijnen der Nederlandse vertaling: ‘Wijsheid en Levenslot’,
met inleidend woord van Dr. J.D. Bierens de Haan.
Een heerlijk boek! voelt men bij 't lezen der eerste tien of twintig bladzijden.
Maeterlinck is aan 't veranderen, van uit de beschouwing komt hij tot de daad; hij
zet zijn wijsheid om in practisch leven; ja, er is wellicht iets mannelijkers hier dan in
‘Le Trésor des Humbles’. En dan, die taal!...
De wonderbare lucht van ‘Le Trésor des Humbles’ is nog in u. Er komt nog een
weerschijn van haar zieleklaarheid, haar geheimzinnig mild morgenlicht tussen de
zinnen van dit nieuwe boek glijden. Op voorhand zijt ge tot bewondering geneigd.
Het ontledend verstand, dat zich hier vóór diepere bronnen weet, houdt zich stil. En
gij laat u gaan...
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Gij laat u gaan, en wiegen op de zuiver-wellende welluidendheid der taal. Geen
schokje komt u storen, zo zacht is de rijzing die u meêvoert. En gij denkt alleen nog
volgens het rustige gedein dier gedachten...
Dat duurt langer bij den een dan bij den ander. Maar weldra ondervindt ge, dat
uwe aandacht in vreemden sluimer gewiegd is. Die gestadige ernstige mildheid
vermoeit toch een weinig... Gij zijt misschien niet goed gestemd, gij legt voorlopig
uw boek aan kant. Zonderling, hoe spoedig men zich van dat heerlijk boek verzadigd
voelt.
Ook wel zonderling, als men weer naar buiten leeft, met mensen, hoe spoedig
de heerlijke indruk tussen de vele verwikkelingen van 't werkelijk leven verflauwt en
vervliegt. Na enkele dagen heeft het boek zijne aantrekkingskracht verloren. Er zijn
werken, die uw ‘ik’ zo vermeerderen, dat zij overal met u meêgaan, door smart en
vreugd, en in u voortgroeien. Maar dat vermogen om vele levens mee te leven, én
die geheime kracht van herwording, schijnt ‘La Sagesse et la Destinée' niet te
bezitten.
Men begint te vermoeden, dat er in dat werk iets ontbreekt, een essentieel iets:
wellicht die ‘sincerity’, waarvan Carlyle, een der meesters van Maeterlinck, zoveel
hield. Door haar wordt de geringste poging belangrijk, en eeuwig-van-leven. Maar
waar zij gemist wordt zal de fijnste kunst toch eindelijk onmachtig blijken.
Sincerity: 't is die oprechtheid der trouwe en frisse zielen, waardoor een wezen
zich één voelt, en die zijn minste woord of gebaar noodwendige waarheid geeft.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

140
aant.

't Is de oprechtheid van een mannelijken kijk op de wereld, - van den eerlijken
eenvoud die niet op formules teert, maar de dingen zelf liefheeft, en de dingen
aanvaardt zoals ze zijn, zonder vreesachtig ómzien.
Maar Maeterlinck: durft hij wel het werkelijk tragische aan, gaat hij niet te dikwijls
uit spelemeien met het lieve droombeeld ‘Geluk’ en de zo inschikkelijke hersenschim
‘Harmonie’, is hij niet eens zijn eigen willige bedrieger, en komt zijn boek wel, omdat
het niet anders kón en gehéél, zonder kunstig gepeuter, uit een door-en-door
ongeveinsd leven, uit een echte open-lucht-ziel?
Men vat weer het boek aan, met wat scherper aandacht, men wil er achter komen:
Is het wel wat het scheen?
Neen: het is niet wat het scheen. En nu komt de natuurlijke terugslag. Men moet
het wel bekennen: men is begoocheld geweest. En eindelijk staat men vijandig
tegenover het werk: wellicht juist omdat er zoveel bekoorlijks in zingt, en het zo goed
geschreven is.
Die stijl is betoverend; maar - proef hem wel, laat hem door u gaan: zijn klank, zijn
innerlijke klank, is zwak. 't Is een zo behendig, een zo glijdend en kronkelend en
vervloeiend iets. Men beseft weldra dat de gedachten, waaraan de taal een schijn
van mooi leven verleent, en al hebben zij soms een wel bepaalden vorm, toch niet
vast staan. Wordt eens een gedachte pittig en juist uitgedrukt, - zie b.v. enige
bladzijden over zelfopoffering, - dan vangt het volgend hoofdstuk die weer op,
verslapt ze door flodderende herhaling, dan wordt ze nog eens omgekeerd, uitgerekt,
weer
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opgeblazen, met allerlei schone vredige woorden, eindelijk worden er aangename
rookkringetjes meê gemaakt, altijd breder opbevend, blauwig, blauwig... tot ge
bemerkt dat er van iets anders sprake is. Ik krijg den indruk, dat daar heel
lankmoediglijk rond de zaak gedraaid wordt; niet: dat een man met zijn rijk en sterk
leven op mij aankomt.
Bij Renan voelde ik soms al dien bijzonderen handdruk van vele priesters of
dominees: een mals-vlezige, poezelige, zalvende hand, die de uwe met zacht
aandringen blijft houden, en ze niet eer loslaat dan wanneer de
glimlachend-insluipende preek ten einde geraakt is. Maeterlinck heeft dezelfde hand.
O dat één-tonige, zoetsappige geredeneer over wijsheid en goedheid en gelatenheid
en tevreden geluk, zonder één kreet, één kréét uit de ziel!...
Wijze woorden zijn er genoeg, zeker, in dit boek. Maar - daargelaten dat zij door
den band wat schipperen, waar zij rechtstreeks de dingen moesten aangrijpen, wat baten ons wijze ‘woorden’, als, geen warme onder-stroming die bezielt? Het
uitgedrukte wordt enkel betekenisvol door den toon der uitdrukking, door het diepe,
levende perspectief der zinnen, door den geheimen dampkring die er gesidder en
schakering aan geeft, - door de natrilling der scheppende kracht die ze voortbracht.
Maar in dit boek kan ik maar moeilijk ademen: al zijn er de vormen dikwijls onbepaald,
zij staan in een zeer schrale atmosfeer.
Nog eens: alleen wat noodzakelijk ongezegd moest blijven geeft aan 't gezegde
zijn echte waarde. En hier is het onduidelijke geen muziek in mij geworden. Want
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‘La Sagesse et la Destinée’ is een werk dat vooral uit het hoofd komt. Het is van
iemand, zeker met veel talent en beleid en sympathieke zachtaardigheid begaafd,
die ernstig nagedacht heeft over veel boeken, maar zelf niet sterk geleden of
veelzijdig geleefd. Werd die ziel door het vuur gelouterd? Heeft zij, in de branding
van smartvolle en jubelende passie, met het leven gevochten, eer zij in 'k weet niet
welken hemel van ‘zuiver Geluk’ is geraakt?
Onder de gedachten wil ik de stem horen; en de stem die hier zo kalm wijze
woorden spreekt heeft geen lichaam, geen ouderdom; zij is mager, zij dringt niet
van alle zijden op mij aan. Er is die ‘nagalm’ niet in, die nagalm van doorstaan wee,
van doorgestreden menselijk leven, dien men nog verneemt in de sereniteit der
helden. En ik voel alleen wantrouwen tegenover een sereniteit waar die nagalm niet
door trilt.
Ik hoor nu mompelen: hoeveel, met zulk een criterium, zal er overblijven van de
hedendaagse letteren? Moogt gij u wel aanmatigen, een zo ruime ziel van elkeen
te vergen?
Zeker niet: maar ik verg die van mensen, die wanen te weten wat het leven is! en
hoe men ‘gelukkig’ wordt! en zich houden, met een o zo zuiver gebaar, als reikten
zij u hoogste wijsheid toe.
Die wijsheid, we moeten die eens nader bekijken.
‘Zoodra men zijne handen in onschuld wascht’, zegt Dominee Bierens de Haan
in zijne inleiding, ‘zal men bekennen dat dit boek over het Geluk bovenal zuiver is.’
Nu ben ik er zeker niet bijzonder op uit, om de mensen
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door mijn onschuld te verbluffen, maar waarom zou ik niet belijden, dat dit
talentvolle boek, als geheel gevoeld, en naar de maat van het schone leven gemeten,
me tot de hogere literatuur volstrekt niet schijnt te behoren, - en heb ik dan het recht
niet, het wat koelbloediger te bepeinzen en te ontleden?
Zijn wijsheid vaststellen valt nogal moeilijk. Dit is, goddank, geen wijsheid die u
bij de keel grijpt. Wil maar enige volzinnen vasthouden: zij slibberen weldra uit uwe
handen, met een sierlijk gedein. Tracht de betekenis van elk hoofdstuk in weinige
woorden samen te vatten; zoek naar de logische ontwikkeling van een dertigtal
bladzijden: overal diezelfde schuwheid voor vast-overeind-staande beweringen,
overal die zalvende verzoeningszucht, welke onafwendbare tegenstrijdigheden in
optimisme wil oplossen, maar hoe voorzichtig, hoe voorzichtig! Op haar tenen gaan
en slieren de gedachten zachtjes rond, in bleke, wijde, zwevende kleren, onder
slingerfestoenen van soms zo koude, willekeurige beeldspraak. En zij fluisteren
hare waarheid op zulk een wijze, dat een mens met een fijn gehoor telkens meent
te vernemen: ‘Dit is waarheid, voorwaar; maar het tegendeel is wellicht even waar...’
Luister maar: ‘Laten we ons wennen te handelen alsof alles ons onderworpen
ware, maar in onze ziel steeds de gedachte levendig houden, dat we ons met
waardigheid moeten onderwerpen aan de groote machten, die we zullen ontmoeten.’
(blz. 42 der Nederlandse vertaling).
En dit: ‘Men is eerst gelukkig en sterk in den afgebakenden kring van zijn eigen
bewustheid... Een
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mensch wordt grooter naar gelang hij zijn bewustzijn vermeerdert,...’ enz. (blz.
18). Hoe rijmt dat met blz. 126-127: ‘Hoe minder nauwkeurig men weet, waarom
men 't goede doet, hoe zuiverder dit goede is. Om te weten wat een rechtvaardige
waard is, moeten we hem vragen, waarom hij rechtvaardig is: waarschijnlijk zal hij,
die 't minst weet te antwoorden, de volmaaktste zijn.’ En toch werd nog, blz. 109,
de bewuste zelfopoffering beter genoemd dan de onbewuste!
Enzovoort: Men moet in zich de blinde macht van het instinct verzwakken, doch
men doet dikwijls best, maar liever zijn instinct te volgen. Het hart zal naar de rede
luisteren, maar ook de rede naar het hart - zie onder andere blz. 129 -: een wijsheid,
zeker, die geen eeuwige beginselen overrompelen zal! De rede waakt voor de open
deuren, ‘waarachter de levende en instinctieve krachten van ons wezen in
gevangenschap liggen’ (blz. 56): de ‘instincten van lager orde’ laat ze niet door, het
licht van hogere instincten moet ze aanvaarden. Doch ik zie niet in, dat al deze
literatuur ene betekenis in zich draagt, zolang ons niet geleerd wordt, hoe we onze
lichte van onze donkere instincten zullen onderscheiden, - of 't ware door Gods
genade, die echter alle wijsgeren overbodig maakt.
Elk wat wils: de waarheid is altijd iets groters en hogers dan onze beste
verwachtingen (blz. 10). Doch staat, op blz. 71, een illusie die ons leven sterkt boven
een waarheid die 't verlamt: ‘'t Is toch altijd nog beter zich te troosten door middel
van zinledige woorden dan zich in 't geheel, niet te troosten.’ Ik voeg er dadelijk bij,
dat we op blz. 134 weer juist het tegendeel lezen:
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‘In ieder geval is een ontmoedigende waarheid altijd meer waard dan de schoonste
bemoedigende leugen.’
Overal, 't onvereenbare tot een akkoord gebracht! Zo merken we dra, als we die
levensleer willen vaststellen, dat haar tegenstrijdigheden niet door ongeval of miswas
uit te leggen zijn, maar wel een noodzakelijk bestanddeel dier levensleer uitmaken.
Juist de verzoening van 't onverzoenbare is haar kenteken.
Want dit ‘boek over het Geluk’ wil ons vooral op 't hart drukken, dat er niets boven
den zielevrede gaat, en dat iedereen, in alle omstandigheden, dien zielevrede kan
bereiken. Nu zijn er zeker wel mensen te vinden, die zich niet afvragen of het
millioenvoudig onsamenhangende dat we dit leven noemen tot een Eenheid
herleidbaar is, en of het verwarde geluid van 't krioelen van 't mensdom - altijd
veranderend, en elk mens een wereld van nieuwe mogelijkheden, - misschien op
iets rijmt in een algemene Welluidendheid der sferen; er zijn wel mensen, zeg ik,
die zich dat niet afvragen, maar in dien, voor ons eindeloos ongerijmden, duizelenden
strijd aller krachten, in die onophoudbare stroming van verschijnselen zonder waarom
of waartoe, in die onbeperkte zee van tegenspraak en twijfel, zich vermeien als een
vis in 't water, daar hun element het tragisch geheimzinnige, onbevattelijke van dit
leven is, daar hun behoefte aan 't oneindige steeds door hun goddelijken twijfel
gevoed wordt. Zijn zij ‘gelukkig’? Bekreun er u niet om: zij voelen hoger dan wat
men doorgaans ‘geluk’ noemt. Maar - zij zijn uitzonderingen: de meeste geesten
vrezen de tochtwinden, die gewaaid komen van den Oceaan der Antinomieën, en
zitten
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liever in een zachtwarm veilig kamertje. En om in die kalme lucht ener zachtwarme
veilige sereniteit te ademen, moet dan hun wijsheid niet, eerst en vooral, de
tegenstrijdigheden der werkelijke wereld wegcijferen? En alles omgeven met een
fijnen schemeringsnevel van verzoening?
‘De Schrijver’, aldus spreekt Dominee Bierens de Haan, ‘onderwijst ons in het
diepere voelen en denken. Hij geeft een moraal voor de innerlijke actie, wanneer
hij openlegt hoe de wijze voelt en denkt... In dat boek,’ luidt het wat verder, ‘wordt
geleerd dat de wijze, door zijne actieve resignatie - geen traaggeestige of apathische
berusting, - het geluk in zijne handen heeft. Hij heeft een gouden schat, een eeuwigen
glimlach...’ enz. enz.
Ik wens dat ‘boek over het Geluk’ anders samen te vatten: hier wordt geleerd hoe
de ‘wijze’, als hij 't zich maar makkelijk maken wil met enige zoetelijke illusies, al
het toevallige en onsamenhangende, al het tragische van dit leven oplost in de
aangename tevredenheid zijner ziel.
‘Geluk’, zegt Maeterlinck: een woord dat veel kan betekenen, - zelfs de sterke
levensbewustheid van den man, wien, midden in dit chaotische geheim der dingen,
het vertiendubbeld gevoel van zijn zelfheid rest, van dat eenvoudig en wonder feit:
ik ben, ik leef! - de vreugd van dat gestadig wisselend mirakel om hem: het zijn, de
vormen! - 't bloedwarm woordenloze gejubel om de krachten die werken in hem, de machtige begeerte naar blijdschap of smart, om 't even! omdat zij hem
vermenigvuldigen, - den wellust waar-
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meê hij zich soms in een verdriet verdiepen wil en verdrinken, om zich meer en
grondiger te voelen, - o wellust die de hoogste golving van 't rusteloos leven zelf is
en den dood uittart... Ja, dat mag ook ‘geluk’ heten!
Maar wat heet ‘geluk’ bij Maeterlinck?
Hier en daar is 't een zeer onbepaalde abstractie, die zoveel ongelijksoortige
gevoelens in zich begrijpt, dat het op eenzelfde lijn mag gesteld worden met een
inhoudloos begrip.
Doch bijna overal wordt bedoeld een zekere toestand van voldoening, iets als het
‘puur geluk’ dat ons heden door zoveel armbloedigen wordt voorgehouden: in al het
wrede, absurde, onverklaarbare van den wereldloop, een voorwendsel ontdekken
- zij 't door spitsvondigheden, - een voorwendsel tot geruster, zwevender houding,
tot meer kalmte. Eerst en vooral, een vast vertrouwen in al het gebeurende; wat er
ook voorvalle, een sophistisch vrijpleiten van 't lot. En let wel: Maeterlinck heeft
nergens het onderscheid willen merken tussen het noodlot waardoor de onverschillige
natuur, en dat waardoor de samenleving zovelen in het nauw dringt. De zaken gaan
recht: wij glimlachen. Zij gaan krom: wij glimlachen nog! Hebben wij niet ‘den
eeuwigen glimlach’! Toeval, of een mensenwil, late het meest onverwachte op ons
neerbonzen: wij beseffen nog niet duidelijk wat 't in zich draagt, maar wij weten op
voorhand dat het ons des te meer gelegenheid tot glimlachen gaat bieden, en nemen
er genoegen meê. Afgezien van wat meer bewustzijn, waar is hier het verschil met
de ‘traaggeestige of apathische berusting?’
O mager ideaal, uit gemakzucht geboren! Zouden
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dan ál die raadselachtige krachten, die, nu in samenwerking en dan weer niet,
ons wezen gedurig vervormen, geen ander doel hebben dan... zielevrede?
‘Het hoogste doel der wijsheid is juist, het vaste punt van het geluk in het leven
te vinden’ (blz. 96). Heeft Maeterlinck zich daar door een te krasse uitdrukking zijner
mening laten verleiden? Want twee bladzijden verder: ‘Aan 't einde aller wijsheid
van den ongelukkige staat de hoop op geluk; aan 't einde van die des gelukkigen
staat enkel de wijsheid. Indien het doel der wijsheid is, 't geluk te vinden, dan kan
men alleen door gelukkig te zijn, te weten komen, dat dit doel enkel in haar zelve
ligt.’ En zelfs op blz. 99 - zo kan elkeen er 't zijne uit halen -: ‘'t is van meer belang
voor de ziel de waarde van eenig geluk te kennen, dan dit te bezitten.’ Ik meen aldus
de gedachte van Maeterlinck juist weer te geven: Geluk is het doel der wijsheid,
wijsheid is het doel van 't geluk...
Goed: stellen we vast dat wijsheid geluk is, en geluk wijsheid; dat onze wildste
verlangens tot zwijgen kunnen gebracht worden, en dat een volkomen aanpassing
van ons zich altijd ontwikkelend wezen aan het eeuwig bewegende, eeuwig zijn
gang gaande leven mogelijk is; stellen we vast, dat we 't leven met een glimlach
van verzoening moeten aanvaarden, omdat het toch beter is, dan wat we ervan
begrijpen: dat geloof berust op de illusie, beleden of niet, van een geheimzinnig
samenstreven aller krachten, van ene zedelijke ‘wetmatigheid’ der wereld, van ene
immanente rechtvaardigheid van 't lot, - de illusie dat het leven een zin heeft, een
zin dien we vatten kunnen.
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‘Voor hen, die van de hoogte neerzien... schijnt het natuurlijk, al het mogelijke
te doen om datgene te verbeteren wat wij de rede, de gerechtigheid der aarde, 't
instinct van de planeet mogen noemen. Zij weten, dat hier “verbeteren” in den grond
der zaak niets anders is dan ontdekken, begrijpen, eerbiedigen. Bovenal stellen ze
vertrouwen in “de idee van het heelal.” Ze zijn overtuigd, dat elke poging ten goede
hen nader brengt aan den geheimen wil des levens...’ (blz. 13-14).
Gewis, Maeterlinck heeft de oude teleologie van zich geworpen: hij loochent dat
de mens het middelpunt van alles is, dat zijne volmaking het doel van het al-leven
is. Maar verder durft hij niet: een doel moet er toch zijn! goed en kwaad bestaat,
ook buiten den menselijken geest... En zo blijft hij steken in de ‘goddelijke idee’ van
het heelal.
En gewis, te grof is voor Maeterlinck het volksbegrip der Voorzienigheid, die
zaligheid uitdeelt en onzaligheid naar 't goede en kwade dat er verricht wordt. Maar
die troostende begoocheling kan hij kwalijk missen, en hier is ze toch, onder
subtieleren vorm opgefrist: ‘Ons instinct zegt ons omtrent het geluk, dat het
onmogelijk anders kan, of hij, die zedelijk in zijn recht is, is gelukkiger, dan hij, die
onrecht doet’ (blz. 140). Minder ene algemeen vaststaande waarheid dan een vrome
wens, die langzamerhand bij velen iets werkelijks heeft kunnen worden, al zal zich
juist de zedelijkste mens het minst om zijn braafheid verheugen, en de misdadiger,
door herhaling zijner misdaden, telkens minder van wroeging hebben te lijden. 't Is
ook om dien vromen wens, dat ‘le bonheur dans le crime’ a priori een zeer
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onwaarschijnlijk iets genoemd wordt (blz. 133); wat enkel bewijst dat Maeterlinck
meer houdt van zedelijke schema's dan van de onberekenbare verscheidenheid, 't
onbegrensd ontwikkelingsvermogen der menselijke gevoelens.
Misschien bestaat er een harmonie der dingen, een evenwicht aller zedelijke
machten; misschien is goed en kwaad iets meer dan een betrekkelijk begrip met
de maatschappij geboren, naar de maatschappij gewijzigd; misschien is er een Wet
der wetten, - maar wie weet het? Wat ge weet, vat het al samen, waag de uiterste
gevolgtrekkingen: waar is de Wet? Wat leidt er ons naartoe? Welke brug over den
afgrond? - Ja, de ‘goddelijke idee’ van het heelal is misschien geen schim, - maar
welk menselijk oor kan duidelijk het gezang der sferen vernemen? Eerst dan,
wanneer we onze ogen sluiten voor de wrede grootsheid van het leven, - als ging
ons hartje stukpopelen! - eerst dan menen we, dat we een algemene waarheid in
een kooitje kunnen vangen; dat we dat leven kunnen meêdragen in het doosje van
ons braaf-verzoenend optimisme.
Ik neem aan, dat de neiging van den geest naar ‘wetmatigheid’, naar eenheid,
bestaat, en reden van bestaan heeft, en dat een overdreven wantrouwen tegenover
die neiging zwakheid zou wezen. Zij is een middel van het verstand om altijd meer
wereld in zijn bezit te krijgen, in zijn macht te bewaren. Maar zij wordt gevaarlijk,
als zij den mystischen achtergrond aller wetenschap vergeet, als zij den geest
gevangen houdt in zachtkleurigen waan, geboeid door zijn eigen ver-
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beeldingen, als zij hem vernauwt en verarmt, wat laffe illusies over zijn oneindigen
twijfel laat heersen.
Elkeen heeft zeker het recht, op illusies te teren, en wie is er, die dat recht niet
gebruikt? Moest ik al de mensen aanpakken, die onmogelijk anders dan volgens
een ‘idee’ van 't leven kunnen leven!... Geloof wat ge wilt, als 't geloof uw ziel
verruimt. - Maar het optimisme van Maeterlinck verkleint, verzwakt. Hoe wonderzinnig
mijn bewering schijne, het is een verarming van 't innerlijke leven.
Er is iets onzekers in, vreesachtigs, huichelachtigs. Het wil zichzelf bedriegen.
Zijn glimlach is gedwongen:
‘Essayons d'abord de sourire pour que nos frères apprennent à sourire, et puis
nous sourirons bien plus réellement en les voyant sourire’ (blz. 145).
Glimlachen is inderdaad niet duur, als men op voorhand vast besloten is, zich
met àlles tevreden te stellen: ‘Al wat bestaat vertroost en versterkt den wijze, want...
(de Nederlandse vertaling is hier minder juist) car la sagesse consiste à rechercher
et à admettre tout ce qui existe’ (blz. 151 der vertaling, 210 van 't oorspronkelijke);
en als ‘de wijze’, sprekend, let wel, van een maatschappelijk verschijnsel, met
overtuiging vaststelt: Gebeure wat wil, ‘wat gebeuren zal, zal het gelukkigst zijn’ (in
hoofdstuk IV). De orde der samenleving, ik heb er al op gewezen, stelt Maeterlinck
gelijk met de orde der natuur. Hij berust niet alleen in den algemenen loop der
wereld, maar ook in al wat de menselijke geest heeft voortgebracht, - ook in deze
maatschappij van sluw-domme macht en lafhartigheid, deze maatschappij
doorkankerd van leugen en goudzucht:
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‘Naarmate gedachte en hart ruimer worden, spreken ze minder vaak van
onrechtvaardigheid. 't Is goed tot zich zelven te zeggen, dat met betrekking tot ons
alles in de wereld zoo goed mogelijk is, daar wij toch de vruchten dier wereld zijn’
(blz. 135).
Ons geweten is gerust, - het móet gerust zijn! Verneemt gij 't liefelijke koor der
afgesloofde moeders en der kinderen zonder eten? De wanhoopskreet der mannen
streelt ons oor. Ja, dat hoort zo; het kan immers niet anders! Heel de wereld loeit
in opstand, heel de wereld staat in brand... en Maeterlinck wandelt daar zoetsappig
door met zijne ‘uitnoodiging tot den glimlach’, en spreekt zalvende woorden van
verzoening en geduld.
Ik zeg het u, voorwaar, àlles is goed zoals het is, - en dat alles nu eens anders
ware, dan zou 't ook wel zijn:
‘Het komt er maar op aan, te leven alsof men altijd aan den vooravond ware van
de groote ontdekking... Dit is zeker, dat ze beter zal zijn dan onze beste
verwachtingen, want als ze er al van afwijkt, of zelfs ze tegenspreekt, dan nog zal
ze ons door het feit zelf, dat ze ons de waarheid brengt, iets grooters, hoogers, iets
nog meer in overeenstemming met de menschelijke natuur brengen dan 't geen we
verwacht hadden’ (blz. 9-10).
Dit of dat is goed, maar werd het tegendeel ons opgedrongen, wij zijn bereid het
als even goed te aanvaarden:
‘Waarschijnlijk is niets noodzakelijk, niets onmisbaar, en als de ziel het genot niet
meer kon smaken van het
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goede te doen, omdat 't het goede is, dan zou ze een andere, nog reiner vreugde
vinden’ (blz. 128).
En twee bladzijden verder:
‘Als het lot zonder uitzondering rechtvaardig was tegenover den wijze, dan zou
dit zeker volmaakt zijn om het feit zelf, dat het zoo was; maar nu het onverschillig
is, is dat nog beter en misschien grooter.’
Zoals ge ziet, houdt die levensleer steeds ene achterdeur open, langs waar we
kunnen wegsluipen, als de... niet-glimlachende Werkelijkheid op ons aankomt, en
ons ten strijde daagt.
Een levensleer wordt niet alleen voortgebracht door onze zuiverste voorgevoelens,
door de hoogste klaarten onzer ziel; onze dagelijkse lucht, met haar nevels en flauw
gestraal, heeft meegewerkt tot haar langzamen groei. Aan den wortel van onze
alleredelste woorden zijn dikwijls maar veel kleine feitjes van ons half bewuste
gewone gedoe te vinden.
Als ik nu dit boek, ‘La Sagesse et la Destinée’, van al zijn schrandere smijdige
kunstigheid ontdoe, van zijn literairen schijn, wat steekt er dan onder? Veel milde
en mooie gevoelens, zeker, maar ook veel lamlendigheid.
Want de levensbeschouwing die zegt: Alles is wel; wat is heeft altijd gelijk, - en
daaruit die practische moraal afleidt van de ‘actieve’ onderwerping: dat is eigenlijk
niets meer dan de gemakkelijke levensbeschouwing en moraal van den rijken
‘bourgeois’, die geen reden tot klagen heeft, en vooral niet opgepord wil worden uit
zijn tevredenheid.
Neen, Maeterlinck's vaseline zal nooit die geestelijke olie zijn,
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...la meilleure et la plus pure essence,
Qui prépare les forts aux saintes voluptés!

1899
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In Memoriam Guido Gezelle
Brand los, mijn hert, van al dat uw
gevlerkte vlucht ombindt;
brand los van kot en ketens; nu
de weenende ooge ontblind!
Brand los, mijn ziel, 't is nu, 't is nu
dat de hemelvaart begint!...

Die mond zal zwijgen voortaan... De dood kwam stil en zacht dat zuivere leven
besluiten.
Die zoetgevooisde mond, met den bedroefden plooi, dat zo levendig gezicht,
schuchter, maar met een eigen strenge zekerheid in zich, - dat deemoedig maar
edel hoofd, dat al de schoonheid van Vlaanderen in zich droeg, - het zal nu in de
gedachtenis der mensen geprent blijven, met dien blik, met dien plooi, onveranderlijk,
sinds de klaarte van den dood er is over gekomen.
Liefderijke grijsaard met het onwankelbare hart, - met zoveel leed verzegeld in
dat hart, welks frisse bronnen heel het land omspoelden onder tintelend stralenspel!...
Hoe gevoelig ook, - er waren hoogten in hem, waar de kwaadaardigheid der
middelmatigen niet meer kwetsen kon: 't is het rustige avondlicht dier hoogten
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dat hem nu geheel omgeeft, voor eeuwig. En van alle torens mogen de
doodklokken hem uitluiden, er klinkt over dat schone volle leven als een ver triomf
uit haar bronzen kelen.
Voor Gezelle is er geen dood voortaan: zijne zielemuziek zal zich overal
uitspreiden, en nieuw leven zal er altijd uit wellen. Schijnen zij ook het thans niet te
voelen, die onrechtvaardig geweest zijn tegenover hem?
Waarom moest Guido Gezelle eerst in den dood zegevieren?
Brugge,Kortrijk, richten hem standbeelden op, er zijn plechtige betogingen van
stadsbestuur, geestelijkheid, Academie... Maar die onbekende vrienden, waar toch
waren zij, toen hij nog leefde, die fijnstbesnaarde aller kunstenaars, die wel door
gans het Westvlaamse volk gelezen werd en herlezen, maar het in zijn priesterambt
kwalijk kon brengen tot onderpastoor, en door de critiek gedurende bijna veertig
jaar genegeerd werd?
Wat ook die onverwachte bewonderaars in hem zullen verheerlijken, den katholiek,
den geleerde, den flamingant: Gezelle was en is, eerst en vooral, de grootste dichter
van Vlaanderen. Zorgen wij nu, dat hij eerst en vooral als de grootste dichter van
Vlaanderen gehuldigd worde!
Al lang genoeg heeft ons volk, boven alle officiëlen en critici, in Gezelle's Werk
leren voelen, dat het Vlaamse land en de Vlaamse ziel een bijzondere op zich zelf
levende schoonheid dezer wereld is; een schoonheid, waarin wij allen elkaar kunnen
herkennen en liefhebben.

1899
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Vlaamse en Europese Beweging

I
In het ‘Bulletin de l'Association flamande pour la vulgarisation de la langue française’
zet het Cyriel Buysse op een aanvallend drafje, niet meer als weleer tegen de
Vlaamse taal, maar ditmaal, wat hem toch al gemakkelijker te vergeven valt, alleen
tegen de ‘flaminganten.’ En ik vrees wel te moeten bekennen, dat hij niet heel en
al ongelijk heeft.
Tegen de flaminganten namelijk, die de verspreiding der Franse taal in Vlaanderen
tegenwerken. Zij handelen veel meer uit haat tegen het Frans, meent Buysse, dan
uit liefde voor hun eigen taal. Ze moeten maar liever doen als in Holland, waar het
Frans graag aangeleerd wordt. Want hun louter afwerende houding versterkt hen
niet, integendeel: zij sluit hen af van een wereldbeschaving. En daar wil Buysse
vooral niet van horen: we moeten met een wereldbeschaving in voeling blijven.
Maar ruimen we eerst een lelijk misverstand uit den weg:
De ‘flamingant,’ volgens Buysse, wordt gekenmerkt door zijn ‘ingekankerden en
onverzoenbaren haat tegen alles wat Frans is.’
Dit nu, dat weet iedereen wel, is geweldig bij 't haar
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getrokken, wat betreft kwaliteit en kwantiteit van bewusten haat: want waar hij
werkelijk bestaat is hij bepaald zo woest en schuimbekkend niet: hij blijft
kleinburgerlijk, enggeestig, zonder diepte, doorgaans onberedeneerd. En ten tweede
treft ge dien ‘haat’ - haat, haat... dat is wel veel gezegd! - ‘tegen al wat Frans is’ ik bedoel: alleen omdat het Frans is, slechts bij zeer weinig Vlamingen aan.
Betrekkelijk zelfs uiterst weinig, als men bedenkt, dat zij dagelijks omringd leven en
omgrepen door dommen, botkoppigen haat tegen hunne taal; als men bedenkt, dat
hun natuurlijkste eisen, door de wet - de trage! - sinds lang ingewilligd, nog gedurig
en met goed gevolg door de franselaars worden tegengewerkt. Wij laten de
franselaars leven, zij ons niet.
Waar nu heeft Buysse, die een kunstenaar is, en dus min of meer een ‘ziener’,
de flaminganten gadegeslagen, die hij in zijn beschrijving tot type van den flamingant
verheven heeft? Zijn er nog velen van dat slag in en om Gent te vinden? Wel
mogelijk, maar dan heeft hij toch al te gauw en onbevangen veralgemeend.
En wil hij ons dit maar toegeven: dat hij niet heeft gekenmerkt de overgrote
meerderheid der Vlaamsgezinden, die duizenden en duizenden die, heel 't Vlaamse
land door, beseffen dat hun taal zoveel als welke andere waard is, ze meer dan
welke andere liefhebben, en, zonder frazen-getrommel, elk in zijn vak stil arbeidend,
in hun dagelijks werk die taal in ere houden, door hun dagelijks werk het Vlaamse
leven hoger, het leven van 't Vlaamse volk altijd sterker en bewuster maken; wil hij
toegeven, dat hij nogal wille-
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keurig 't woord ‘flamingant’ in een zeer beperkten zin gebruikt, en daarmeê slechts
op sommige achterlijke elementen der Vlaamse Beweging doelt, dan doen we
verstandiger, in stee van nutteloos op Buysse te schimpen, het overleven dier
achterlijke elementen rechtuit te erkennen en hun verlammenden invloed af te weren.

II
Die achterlijke elementen zijn tweeërlei:
Ik vind die ten eerste bij sommige flaminganten, die, eenvoudig doordat ze niet
verder denken, de Vlaamse Beweging tot den taalstrijd op zijn smalst inkrimpen,
zonder in te zien dat hij slechts een middel is en geen doel, en dat het hier zaak is:
een beschaving in 't leven te roepen of te houden. Die gaan van zelf ten onder: hun
stem verklinkt in 't geducht alarm der hedendaagse wereld-vragen, zij worden
overzwalpt door onze jonge maatschappelijke stromingen.
Dan zijn er verder, die wel voor de Vlaamse wedergeboorte ijveren, maar niet
bevroeden, dat er thans geen hoge nationale cultuur meer bestaan kan, die niet
tevens Europees is. Op die flaminganten, al weten we 't nog niet zeker, schijnt
Buysse het gemunt te hebben. Dan wil ik heden ook wel iets te hunner bekering
beproeven.
Het merg hunner overtuiging is de hoop op ene heel bijzonder ‘Vlaamse’
beschaving, die niets gemeens met de Franse hebben zou, en afwerend, vijandig
zelfs overeind zou staan tegenover alle vreemde invloeden.
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Zo treft men wel eens, op het land en in de kleine steden, katholieke kleinburgers
aan, die voor het ‘Vlaams’ geloof of hun kleinburgerlijk ideaal vrezen, en wier
gedroomde Vlaming der toekomst de eenvoudige, godvruchtige boer of kleinburger
blijft, onbesmet door den geest der eeuwe: want al wat van de grote moderne steden
komt is uit den boze. ‘Dat is zo Vlaams niet meer,’ zeggen ze.
Die mening nu, dat we enkel op ons eigen verleden moeten voortbouwen, uit zich
gewoonlijk niet zo bepaald, maar leeft altijd voort in de holrammelende rhetoriek
van onze ultra-romantische patriotterij.
Politieke meetingschreeuwers hebben er maar naar hartelust uit te putten, en
behalen er gemakkelijk bijval meê, daar het zo mooi klinkt, wat onze voorouders al
niet gedaan hebben! Menig rechtzinnige Vlaming van den ouden stempel bleef in
dat romantisme vastgegroeid, en dat het bij een dwepende jeugd - b.v. in katholieke
gestichten, waar het Vlaams moedwillig onder den voet wordt gehouden, en 't dikwijls
verboden is, onder makkers Vlaams te spreken, - telkens en telkens weer uitspat,
is licht begrijpelijk, en we kunnen het daar ook wel vergeven.
Maar, ernstig gesproken, gelooft gij niet, dat het nu hoog tijd wordt, om eens
bepaald af te breken met al die Vlaamse leeuwen en ander klatergoed, dat
goedendag-gezwaai, de schim van Breydel-de-Coninc-Artevelde, en al het
wraakgetier dat er rond bralt, kortom, met het Vlaamse Déroulédisme? Ik weet wel
dat de ‘haat’ tegen Frankrijk, die in die retrospectieve pocherijen uitraast, zeer
oppervlakkig is: zij klinken des te valser.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

161
aant.

Guido Gezelle zei eens, hoe ongelukkig het voor de flaminganten geweest is,
dat de Fransen teGroeningen een roffeling kregen. Want die wonderzinnige man
hield veel van wezenlijkheid, en bijzonder weinig van wind.
De Guldensporenslag is de kern zelf van ons romantisme. In 1902 wordt hij plechtig
herdacht. Bij die gelegenheid zullen we de nationalistische bazuin wel niet tot
zachtere stemming kunnen verleiden. Laten we voor dien keer die onweerstaanbare
muurbrekers en ijzerbijters van Klauwaarts uitlawaaien en al hun bombarie
losbreidelen, dat de bergen er van beven in 't wufte Zuiden, de Fransman in zijn hol
kruipt, en dat schilderachtige feit uit ons verleden voor lang dwars op elke maag
blijft liggen. Maar dat ze daarna in-Gods-name zwijgen!
Want wat hebben wij toch altijd met dat verleden te maken? De toestanden
veranderen van eeuw tot eeuw, en wij thans, wij zelf willen geschiedenis zijn.
Wij strijden voor heel wat anders dan de wevers en volders van 1302. En het is
hier de plaats om er nog eens aan te herinneren, dat Brugse Metten en
Guldensporenslag episoden zijn, niet uit een rassen-, maar wel uit een klassenstrijd.
De middel-burgerstand en de kleine bazen, door de steeds zwaardere belastingen
verbitterd, en de werklieden, verpletterd onder meedogenloze verordeningen, wilden
de dwingelandij afschudden van de ‘poorterij’, de vroeger rijkgeworden kooplieden,
die met het schependom politieke en economische overmacht in handen hadden.
De koning van Frankrijk komt er tussen, met de geheime be-
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doeling om Vlaanderen in te palmen, en steunt de patriciërs, uit louter
opportunistische beweeggronden. En eveneens omdat zijn belang zulks op dat
ogenblik eist, verbindt zich de graaf van Vlaanderen, die de schepenen al te
onafhankelijk van zijn gezag acht, met de demokraten. TeGroeningen wordt de
maatschappelijke tegenstrijdigheid uitgevochten, en de uitslag der zege is dan de
volksomwenteling teGent,Ieperen,Rijsel, in Frankrijk, Lombardije; en 't was den
Klauwaarts groot solaas, des gelove mij, teBrussel en teLeuven een aardig aantal
‘taalbroeders’ om te brengen. De ‘ambachters’-drommen uit het Brugse Vrije,
aangevoerd door verfranste vorsten als Gwijde van Namen en Willem van Gulik,
versloegen menigen Vlaamsen ridder. Veel franssprekend volk
uitRijsel,Douai,Orchies, heeft de partij van den Leeuw gekozen. En wanneer Fouquart
de Merle die van Douai bijeenroept, en vraagt, welk vaandel ze nu volgen zullen,
daar klinkt het uit alle kelen, in 't Frans: ‘Tos Flamens, tos Flamens estons! Par
Dieu, Fouquart, por nient en parleis, car tos summes et serons Flamens!’
Men dacht er te Groeningen bijzonder weinig aan, den ‘stam’ en zijn taal te
verdedigen, eenvoudig omdat er in dien tijd geen talenpatriotisme noch ‘nationaal’
gevoel te bespeuren valt. Gaan we nu, tegen de waarheid in, overeenkomst vinden
tussen de tegenwoordige Vlaamse Beweging en den strijd der Klauwaarts zes
eeuwen geleden, en knarsetanden precies of we bereid waren met den goedendag
op de Franse Republiek af te trekken? Wat goeds kan er toch spruiten uit zulk
holklinkend vloekgetier, dat voortaan alle betekenis mist?
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Nu zal men te recht beweren, dat de gevolgen van den Guldensporenslag voor
onze zelfstandigheid van 't hoogst gewicht zijn, en dat hij veel bijgedragen heeft tot
de vorming van een soort nationaal bewustzijn. Waarom zouden wij hem dan niet
als symbool van dat nationaal bewustzijn verheerlijken? - Waarom? Omdat we meer
dan ooit aan werkelijkheid hangen, en zulke symbolen nutteloos, verwarrend,
gevaarlijk geworden zijn. In een vroeger tijdperk onzer Vlaamse Beweging waren
zij licht te verschonen, maar thans? Minder beelden, en meer daden! Het wezenlijke
is ons genoeg; wij zelf, zoals we nu zijn, met onze begeerten, onzen drang, en het
doel vóór onze ogen: wat zijn symbolen daar nog nodig? En gevaarlijk noem ik
daarbij een symbool, dat twee naties van elkaar verwijderen wil, want het druist
tegen den levenden geest van dezen tijd in.
Wij hebben sinds 1302 heel wat meêgemaakt, en de toestanden lijken me wel
veranderd. Geschiedenis is juist verandering. Zelfs de eigenschappen van den
‘stam’ of het ‘ras’ of hoe ge 't noemen wilt, blijven niet altijd dezelfde. Ons verleden
bindt ons niet, en hoe zouden wij 't in dezen tijd moeten aanvangen, wilden wij onze
beschaving uitsluitend uit dát ontwikkelen, wat ons, in ons verleden, als bijzonder
‘Vlaams’ voorkomt? Houden wij, eerst en vooral, onze kijkers klaar voor de
werkelijkheid van thans.
Thans groeit hoe langer hoe meer het besef onder de mensen van gewichtiger
verhoudingen dan de ‘nationale’. Door de snelheid der verbindingen, en ruime
verspreiding van 't gedrukte woord, de gestadige

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

164
aant.

betrekkingen tussen de verschillende landen, wordt het ons altijd duidelijker, dat
er een algemeen Europese beschaving bestaat. Klasse richt zich in tegen klasse,
veel meer dan volk tegen volk. Geen geestesstroming, of zij golft spoedig over alle
grenspalen heen. Een gedachte betaalt geen tolrecht, wordt onmiddellijk Europa
door gezaaid, en overal waar Europese wilskracht, als in geen vroeger tijdvak wijd
en zijd uitgespreid, oude werelden vervormt. De ontwikkeling der wetenschap, en
zelfs der kunst, is veelmeer Europees dan nationaal. De geestesgeschiedenis van
een afzonderlijk volk maakt geen geheel meer uit. Het is eenvoudig een feit, dat in
't oog valt: geen gedachte is er nog, die alle solidariteit met de Europese gedachte
loochenen kan, waar de Europese beschaving niet aan meêgewerkt heeft.
Streden wij nu den Vlaamsen strijd op zijn smalst, ons wanhopig vastklampend
aan ons ‘Vlaams verleden’; gingen wij de romantische, kleinburgerlijke en
particularistische richtingen in de hand werken, gingen wij ons gebaren alsof onze
ergste vijanden in Frankrijk zaten, en ons pogen af te scheiden van de machtige
bewegingen van onzen tijd, de Franse inbegrepen: dan zeker zouden wij blijven op
die ‘dorre en ongastvrije rots,’ waar Buysse van gewaagt, ‘welke de wijde oceaan
der grote wereld noodwendig eens zal overstromen.’
Maar dat gevaar dreigt altijd minder. Zijn er nog enige flaminganten, die ons,
doorgaans onbewust, willen opsluiten in 'k weet niet welke provincie-cultuur, zij
worden hoe langer hoe meer door den tijdgeest meê-
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gerukt. Zoals het particularisme nooit een hinderpaal mag worden voor de hogere
eenheid ener algemene Nederlandse beschaving, zo zal die beschaving slechts
een stuk leven zijn, op eigen grond, van de wereldcultuur der Europese rassen.

III
Zijn we 't nu eens, Buysse? - Neen.
Want om Europeërs te zijn moeten wij eerst en vooral iets zijn.
En zolang het zovelen onder ons aan klaaruitgesproken oorspronkelijkheid, aan
eigen uitdrukking van eigen wezen ontbreekt;
Zolang zij uitsluitend op een Franse beschaving blijven teren, welke zelfs de meest
verfransten toch nooit geheel in zich kunnen opnemen;
Zolang zij maar een weerschijn zijn van een beschaving, die met hun diepst en
volledigst wezen niet strookt;
Zolang hun verbasterde halfslachtigheid ze tot onmacht doemt; in één woord,
zolang zij niet zich zelf zijn, zijn zij niets.
Ik houd van een mens, die is wat hij is; wat gij in den grond zijt, moet gij geheel
zijn.
Wat is er armzaliger, dan de Vlamingen, die door den pletmolen van ons verfranst
onderwijs ‘gevormd’ werden en zich noch in het Vlaams noch in hun lomp nagebauwd
Frans op behoorlijke wijze weten uit te drukken? Belachelijk in Frankrijk evenals in
Noord-Nederland, worden zij terecht behandeld als onmondige
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kinderen, die niet mogen meêpraten, waar grote mensen aan 't woord zijn.
Waar is hun vrijheid, dat zelfzeker en zwierig gemak van zeggen en doen, wanneer
het eigenste, het wezenlijkste in hen vergeten, schamel en onvruchtbaar ligt,
overgroeid door woekergewas?
Wat heeft de algemene beschaving aan hen? Er zijn zeker mensen, die uit den
dorsten grond welige schoonheid doen opschieten; er zijn er, gelukkigen, die er
door hoger opvoeding toe gebracht werden, zich volkomen Frans of in het merg
Vlaams te voelen: maar die staan hier op hun eentje; de gemeenschap leeft niet
meê met hen, zij voelen zich op hunne plaats niet. Als er in ieder land stemmen
opruisen, die zich vermengen en Europa doorluiden als ‘eenzelfde melodie met
andere woorden,’ dan zwijgt aldoor de stem der Frans-Vlaamse gemeenschap.
De Noordnederlander glimlachte wel eens, als wij hem onze ‘verbroedering’
opdrongen. Want: wat heb ik aan de Vlamingen, dacht hij, zolang zij me slechts
Kongrestoosten en Vlaamse-leeuw-gebrul aanbieden, maar met geen zelfstandig
werk voor den dag komen? - Nu staat de zaak al veel beter; maar moeten wij ons
voor dien Noordnederlander niet schamen, als de over-overgrote meerderheid onzer
bevolking nog even onverstandig blijft: ruwe, onontgonnen, gesloten zwoegers, of
half-verfranste apen, zonder wezenlijkheid, zonder eigen gedachte, eigen woord?
Ja, kon die grote hoop maar geheel verfranst worden! Al ware dat wel jammer
voor wie de Vlaamse taal bijzonder liefheeft, zeker is 't toch, dat de algemene
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cultuur in Vlaanderen hoger zou reiken dan thans het geval is. Maar dat blijkt nu
wel onmogelijk: hoelang reeds tracht het Frans ons Vlaams land te doordringen?
Te vergeefs! Vraagt 't de boeren uit Frans-Vlaanderen, die sinds meer dan twee
eeuwen onder het sterk centraliserend bestuur van Frankrijk leven: zij spreken
Vlaams. Ware 't dan niet eenvoudiger, Vlaanderen radicaal te vervlaamsen: het in
't volle bezit zijner eigen taal te stellen, het door middel der eigen taal te ontwikkelen,
daar het Frans toch onmachtig blijft?
Maar daarom, ja daarom moeten wij beletten, dat het Frans de plaats inneme van
onze eigen taal. Beletten, o Association-met-den-langen-naam, dat het Frans
opgedrongen worde aan mensen, die nog niet eens behoorlijk Vlaams weten te
spreken. Beletten, dat het Vlaamse volk, onder 't overwicht van het Frans in de
heersende klassen, beklemd blijve in zijn halfheid, die nietswaardigheid wordt.
Als we ons zelf bezitten, stellen we dan maar alle vensters open, dan kunnen we
tegen een tochtje. Maar nu moeten wij een al te eenzijdigen invloed te keer gaan;
dat de wind ook uit het Zuiden waaie, mij wel, maar wij mogen eerst wat steviger
op onze benen staan, dat hij ons niet omvèrblaze. Geef ons een Vlaams onderwijs
van beneden tot boven, en ijver dan voor de verspreiding van het Frans, en natuurlijk,
ook van Engels en Duits: wij zullen meêwerken.
Holland verkeert in andere toestanden dan wij: daar kan het Frans de Nederlandse
taal niet verdringen: hier strijden we om te verhinderen, dat ze door het Frans
overwoekerd worde.
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De Franselaars zijn het, die den natuurlijken grondslag ener eigen beschaving
onder onze voeten doen zinken: zij zijn het, die ons niet alles laten worden wat we
zijn kunnen; zij zijn het, die ons tot onzelfstandigheid doemen; zij dus, zij zijn het
juist, die ons beletten, aan de wereld-beweging deel te nemen.
Geef het volk zijn taal, opdat het zijn waardigheid voele; geef het zijn taal, opdat
het zich naar de behoeften van zijn eigen wezen ontwikkele; geef het zijn taal, want
met de tong raken de gedachten los, krijgen ze vorm, worden ze leven dat zich
voortzet; geef het zijn taal, opdat het eindelijk spreken en verstaan zou: en de
breeduitlevende denkbeelden van dezen tijd, zijn twijfel die naar hoger streeft, zijn
woorden van strijd en hoop, zullen door heel dat volk ruisen niet alleen meer aan
de oppervlakte, bij de ‘gegoede burgerij,’ maar in de ganse maatschappij, in de
steden en op het land, de stemloze, ongebruikte, wachtende krachten wekken, de
kerngezonde krachten die eens dit leven omscheppen.
Zullen wij daarom geen Franse boeken meer lezen? Maar zij vinden nu minder
aftrek hier dan in Holland, waar 't onderwijs geheel Nederlands is. Zullen wij de
Franse taal buiten de grens verwijzen? De Franse geestesrichtingen wanhopig
afweren? Hoe ware 't in onzen tijd mogelijk? Maar wij zouden evenmin als de
Hollanders door het Frans ontaard worden. Wij zouden met meer
onderscheidingsvermogen dan nu niet alleen de Franse denkbeelden in ons
opnemen, maar ook nauwere voeling hebben met de letterkunde, de kunst, de
wetenschap, het maatschappelijk streven, heel het oorspronkelijk rijke leven van
ons Bataafs ‘achter-
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land’; en precies als Noord-Nederland, dat ons een altijd steviger ruggesteun
moet worden, zouden wij, laat me maar zeggen: zullen wij, door 't makkelijker
aanleren van Engels en Duits, niet meer doof en blind staan vóór de grote
Germaanse beschavingen van Oost en West. Uit alle hemelhoeken zal de wind fris
en helder over onze nu zo slaperige landouwen waaien. Hoe staat het thans reeds
met de ontwikkelde Vlamingen, die zich door 't Frans niet lieten opslorpen? Ik ken
er geen enkelen, neen, geen enkelen, die niet drie of vier talen leest. Velen kennen
Noors. Mogen we niet glimlachen, als we horen, dat de flaminganten een Chinesen
muur om Vlaanderen willen optrekken?
Chinese muur! De Franse muur moet afgebroken! De Franse muur, die ook onze
burgerij en onze ‘hogere standen’ omsloten houdt. Wat kennen de franselaars buiten
de Franse, neen buiten de Parijse cultuur, waar zij maar een flauw verwateringetje
van zijn! Het uurwerk van hun geest is erg ten achteren: zij verkeren nog altijd in
den waan, dat de beschaving een Frans monopolie is, het Frans de wereld-taal,
Frankrijk het hoofd, de leider der Europese gedachte-bewegingen. Zij zijn nog altijd
mensen van een provincie, al is die wat groter; spreek hun niet van wat er buiten
hun provincie omgaat! Ik herhaal het: zij zijn het, met al het gerammel hunner
achterlijke inzichten, die Vlaanderen van de wereldbeschaving afsluiten.
Vlaanderen, - neen! Groot-Nederland: zien ze dan niet hoe schoon het daar ligt
in Europa, tussen de grootste naties in, aan den samenloop der Duitse, Franse,
Engelse geestesstromingen? Met de kennis van Nederlands
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en Frans houden wij den sleutel tot Germaanse en Romaanse talen, onze geest
wordt gedrild door de nabijheid van Romaanse en Germaanse gedachtenwereld.
Onze roeping is, in eigen grond geworteld, ook het cultuur-leven onzer buren in ons
om te werken tot eigen leven. En daar nu alles meêgaat, het zelfstandiger optreden
van den Vlaamsen geest, de rijke ontwikkeling onzer nijverheids- en handelskrachten,
de groei onzer sterk ingerichte volksbeweging, zien zij niet, die jammerlijke
franselaars, welke rol in het grootworden der algemene Europese beschaving door
een ‘tussenland’ als het onze kan gespeeld worden? Onze toekomst hangt
grotendeels af van de grondige vervlaamsing van Vlaanderen.
En daarom, in twee regels samengevat: om iets te zijn moeten wij Vlamingen zijn.
- Wij willen Vlamingen zijn, om Europeërs te worden.

1900
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Methode in literatuurgeschiedenis

‘La Méthode scientifique de l'Histoire littéraire,’ aldus de titel van een lijvig boek,
zoëven de wereld ingezonden door den heer Georges Renard, leraar aan het
‘Conservatoire des Arts et Métiers,’ te Parijs. Laat me al dadelijk bekennen, dat ik
het niet stap voor stap wens te bespreken. Dat zeer wijdlopige praatje zit vol
misverstanden, die men niet alle, ter belering van 't algemeen, met een speld kan
gaan vastprikken; zijn ietwat losse en soms te gemakkelijke logica, het ontoereikende
zijner dialectische voorbereiding, zouden een op de puntjes lettende critiek gauw
ontmoedigen. Maar een werk, dat zulk een titel gelijk een vlag in top hijst, laat men
niet gaarne voorbijgaan. Het wil ons de oplossing brengen van de vraag, hoe de
letterkundige geschiedenis een wetenschap kan worden, of althans hoe ze te
onderwerpen aan een stellig wetenschappelijke methode van onderzoek.
Geen heil buiten een streng inductieve methode, zegt de heer Renard. En ziehier
op welke wijs we volgens hem de zaak eens moesten aanpakken:
o

1 Eerst zal ieder literair voortbrengsel, afzonderlijk genomen, een ontleding
ondergaan, zo nauwkeurig dat die geen enkele bijzonderheid laat ontglippen. De
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heer Renard stelt daartoe een heel vraagboekje op, gesplitst in talrijke delen en
onderdelen, met velerhand vakjes waarin we alles zullen onderbrengen en
rangschikken wat een werk uitdrukt, alsmede zijn uitdrukkingsmiddelen. Daarna
wordt ook netjes opgetekend hetgeen we omtrent de oorzaken van het werk kunnen
weten, - den schrijver en de invloeden die hem gevormd hebben, - en omtrent den
invloed, dien het zelf heeft uitgeoefend.
o

2 Als alle literaire voortbrengselen van een bepaald tijdvak op die wijze
uitgeplozen zijn, en we beschikken dus over menigvuldige inlichtingen en haarfijne
diagnosen, moeten we de verwantschappen onderscheiden, de paternosters van
overeenstemmingen, welke al die verschijnselen onderling verbinden; zo bereiken
we algemene feiten. Dan onderwerpen we die algemene feiten aan dezelfde
behandeling: wat zijn hun oorzaken, hun uitwerkingen, en al hun betrekkingen met
de psycho-physiologische gesteldheid der schrijvers, het natuurmidden en de
ontelbare maatschappelijke factoren. Vandaar leiden we de formule van elk tijdvak
af, en met zulke formules kunnen we dan een algemene geschiedenis opbouwen.
o

3 Wagen we ons eindelijk op het gebied der literatuurphilosophie, dan staat het
ons vrij, na te gaan wat de wezenlijke oorzaak der literaire veranderingen is, en hoe
de wet dier veranderingen kan omschreven worden.
Beschouwen we nu één voor één de drie onderdelen der methode.
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I

1. In Frankrijk had Emile Hennequin al gewezen op de noodzakelijkheid van een
doordringende ontleding, die, door haar duidelijke nauwkeurigheid, de
beschrijvings-wijze der natuurwetenschap nabij zou komen. Het lijkt me waarschijnlijk,
dat de heer Renard een groot deel der gedachten van Hennequin heeft uitgesponnen,
al noemt hij hem zo zelden, en dan nog als 't ware met een pruilmondje (blz. 60 en
73). Toch is het niet kwaad, dat we óver den heer Renard heen tot den schrijver
van ‘La Critique scientifique’ teruggaan, want wij bezitten van hem menige toepassing
van zijn methode. Heeft hij er iets meê gedaan? Heel dikwijls, doch juist omdat
Emile Hennequin niet uitsluitend een logische geest was, maar in de eerste plaats
een kunstgenieter, een fijnvoeler, in wien alle snaren waren gespannen, die de kunst
kan doen trillen; of liever, zeggen we dat zijn methode goed bleek, in die mate als
hij zelf kunstenaar was. Wees er wel overtuigd van: voordat hij een roman van
Flaubert of een gedicht van Hugo opensneed, droeg hij in zich, bewust of niet, de
levende synthesis van het gewrocht. ‘Une intelligence moyenne,’ meent de
optimistische heer Renard, zou voor het vereiste ontledingswerk volstaan. En daar
rukt hij aan met heel een stelsel van indelingen, - waarom niet een letterkundige
flora, die een geduldig en vlijtig mens door een reeks dichotomische tabellen tot
accurate bepalingen zou leiden?... Bij de inwendige ontleding moeten we vijf soorten
van eigenschappen in 't oog houden, - ‘qualités sensorielles, sentimentales, in-
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tellectuelles, tendancieuses, idéales,’ - die verder in onderafdelingen splitsen en
samenschikken, haar innerlijke kracht vaststellen, hoe dikwijls ze weerkeren, hoe
ze op elkaar inwerken of ineenvloeien. Daarna komt de uitwendige ontleding aan
de beurt: die zal zich met oneindig veel zaken bemoeien, zelfs met de statistiek der
gebruikte woorden en de merkwaardigheden van spelling en interpunctie. Die laden
en kastjes, waar al 't eigene van een letterkundige schepping in geschikt wordt, zijn
e

wel eens kinderachtig: men zie b.v. 2 deel, hoofdstuk 11, § 5, de behandeling van
't ideaal gehalte. Ik vrees ook dat er lange jaren zullen verlopen eer een uitgebreid
gedicht ál de expertises heeft ondergaan, waarmeê de heer Renard onze
scherpzinnigheid op de proef wil stellen, en zo verschuift hij tot in een verre toekomst
die algemene geschiedenis, die hij toch voor dringend noodzakelijk houdt. En zal
dan zijn anatomisch preparaat niet even weinig lijken op het onderzochte psychologische! - verschijnsel, als een kaart, door den meest nauwgezetten scholier
getekend, op het levende landschap? Maar 'k wil daarover nu niet kibbelen, en
veronderstel een meer dan ‘middelmatig’ verstand, gewapend met categorieën, die
alle mogelijke opmerkingen omtrent alle mogelijke werken stelselmatig omsluiten.
2. Hoe kan vooreerst die zogenaamd wetenschappelijke ontleding de gewenste
duidelijkheid bereiken, daar de armoedige woorden, die de schakeringen van
gedachten, gevoelens, gewaarwordingen en onbepaalde waarnemingen moeten
uitdrukken, dit maar bij benadering doen, zodra ze uit het rythmische verband gerukt
worden, waar in een kunstenaar die leven laat? We
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moeten ons dan tevreden stellen met beelden die vaak al te eenvoudig en
oppervlakkig, en daarbij niet anders dan subjectief kunnen zijn. Hierop aandringen
is zeker niet nodig. Het nauwkeurigste vademecum van den letterkundigen ontleder
kan niet beletten dat een geleerde, als die niet méér is dan een geleerde, zich
vergissen zal omtrent de waarheid en de innerlijke kracht van een gevoel, of aan
het grondwezen van een subtiel dichter minder aandacht zal schenken dan aan
ondergeschikte, maar doorgaans treffender eigenschappen. Een ieder ziet de zaken
met eigen ogen. Spreekt de heer Renard zelf niet ergens (blz. 34) van die ‘ensembles
confus, accidentés, tourmentés, chaotiques, comme ceux qu'offre parfois l'art
gothique ou la nature à l'état sauvage?’
3. Men zal overigens niet kunnen vermijden, dat de wezenlijke kenmerken van
een letterkundig verschijnsel te loor zinken in een vreeslijk hoogtij van opmerkingen
zonder betekenis. In Duitsland had Wilhelm Scherer al den wens uitgesproken van
een soort van wetenschappelijken canon voor de beschrijving van dichtwerken, en
het volledigste dat in dien zin gemaakt werd is wellicht de ‘Beschreibung des
geistlichen Schauspiels im deutschen Mittelalter’ van Richard Heinzel (bundel IV
der ‘Beiträge zur Aesthetik’ van Lipps en Werner). Een ontdekkingstochtje door dat
boek, of door één hoofdstuk van dat boek, volstaat om voor eeuwig van die
ontledingsmethode af te schrikken. Als die tot zulk een byzantinisme gedreven
wordt, vernielt ze zich zelve. Ze kan den estheticus, den psycholoog, den socioloog
wellicht van enig nut zijn, maar ik zie
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niet goed in, wat er de eigenlijke geschiedenis der letterkunde meê aanvangen zou.
Geen menselijk bewustzijn kan dien bijna ongenaakbaren hoop van stukjes en
brokjes observatie in zich opnemen, noch zich een beeld van het geheel
herscheppen; vóór die onafzienbare menigte van ‘membra disjecta’ vermoedt
niemand meer, dat daar een levend lichaam was; de bomen beletten ons het woud
te zien.
4. Eindelijk zijn er in het grote kunstwerk hoofdeigenschappen, die nooit zullen
passen in scherpe categorieën en vakjes-ramen, al werden die nog zo spitsvondig
ineengezet: buiten alle techniek om, buiten allen ‘catalogeerbaren’ inhoud, is het
grote kunstwerk bezield door een grondtoon, die het in zijn geheelheid tot iets
eigenaardigs maakt, en die slechts door de muzikale intuïtie kan gevat worden, een bijzondere atmosfeer even geheimzinnig als het enig brandpunt van waar het
ganse werk lichtend uit gesproten is, even geheimzinnig als het wezen zelf van het
leven. In welke schuifla zou men dat diepe accent rangschikken van een vers van
Dante of Vondel, dat accent dat u rechtstreeks en dadelijk aangrijpt, wat ook de
maat zij en de rythmus, - die stem waar ge aan hoort, zonder te weten waarom, dat
ze van een man is, die geleefd heeft, bemind, geleden als heel een mensdom, die
stem, die oprijst uit de bronnen zelf van het menselijke, en in ons weerklanken wekt
tot in 't oneindige? Men meet die niet, men houdt die niet vast in een phonograaf...
Toch is ze een onbetwistbare werkelijkheid. Welnu, dat ‘nescio quid’ vooral maakt
de eenheid van een meesterwerk uit, omageeft het met dien stralenkrans van
menselijkheid, die 't van
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alle andere onderscheidt; slechts in die onbepaalbare atmosfeer, dóór den diepen
en vollen toon van die stem, verkrijgt het woord van een groot dichter zijn werkelijke,
zijn wezenlijke betekenis.
En nu, denkt ge niet dat er iets als die stem te vinden is, iets van dat ‘nescio quid’,
niet alleen op de toppunten der kunst, maar op haar zachte glooiingen, in haar
vredige dalen? Hoe zoudt ge met strenge stiptheid de uitdrukkingsmiddelen kunnen
omschrijven van een gedicht als:
Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh...

of zoveel andere verzen van Goethe, waarvan de ‘innerlijke rythmus’, met zijn
hartstochtelijke of stille warmte, ons inneemt eer we de logische betekenis van den
zin hebben begrepen? Van waar, in sommige stukken van Keats, van Edgar Poe,
die bevende, vervliegende, onvatbare uitwaseming van helder-lichte schoonheid?
En doorblader zelfs de ‘dii minores’, poog maar hun eenvoudigste lied uiteen te
leggen: waarom zijn we ontroerd door ‘Il pleut doucement sur la ville’ van Arthur
Rimbaud, of ‘La douceur de sentir la fin de la journée’ van Verlaine? Is 't omdat die
verzen ‘zoetvloeiend’ zijn? Of staan we hier niet voor een bestanddeel, waar de
‘wetenschappelijke’ ontleding geen vat op heeft?
Maar als het bewerken en aanwenden van het materiaal, waar de heer Renard
de letterkundige geschiedenis onwrikbaar op grondvesten wil, doorgaans zo moeilijk
is, en deels onvolmaakt moet blijven, deels onmogelijk, is er dan geen andere weg
in te slaan?
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II

I. De historische en de natuurlijke wetenschappen, men vergeet het wel eens, zijn
geen vakken van dezelfde orde, en de logische werkwijze die de ene te baat komt
is niet noodzakelijk geschikt voor de andere. Ik vrees, dat overdreven eerbied voor
het woord ‘inductieve methode’ ons soms op een dwaalspoor brengt.
In de practijk ener historische wetenschap gebruikt de geest haast te gelijker tijd
inductie en deductie. Zal de geschiedschrijver, die de ‘algemene formule’ van een
letterkundig tijdperk vaststellen wil, een grondige ontleding ondernemen van alles
wat dat tijdperk heeft voortgebracht, en vooreerst in 't onmetelijk kleine gaan
verzinken? Hij zal een min of meer uitgebreid aantal werken lezen, en met dat
instinct, dat den geleerde even onmisbaar is als den kunstenaar, zal hij
onderscheiden welke hoofd-eigenschappen vaak terugkomen: aldus vormt zich in
hem een voorlopige samenvatting, een voorgevoel zo ge wilt, dat hem de richting
aangeeft van zijn onderzoek, hem leidt in zijn verdere ontleding; door deze wordt
de synthesis dan weer verbeterd, en allengs groeit de half-geziene waarheid tot
duidelijker leven op. De methodische geest, die in zich, als een prefiguratie, de
breedste samenvatting draagt, zal ook de scherpzinnigste analyst zijn.
De inductieve methode van den heer Renard doet ons al dadelijk omslaan in een
misverstand, waar we hoe eer hoe liever uit moeten. Hij schijnt een geschiedenis
der letterkunde te wensen, die alle verschijnselen, van de geringste tot de meest
samengestelde toe, zo
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mogelijk zou bepalen en verklaren met al hetgeen er de eigenaardigheid van
uitmaakt, met al de werkingen en tegenwerkingen van oorzaken en gevolgen. Ziedaar
althans zijn doel, en het middel is volgens hem de bestudering van elke literaire
‘cel’. In welke avonturen wil hij ons dan lokken, naar welke hersenschimmige Kolchis?
Maar neen, wat de geschiedenis der letterkunde dringend nodig heeft, wil ze
algemene geschiedenis zijn, wil ze de feiten organiseren en niet meer eenvoudig
naast elkaar plaatsen, dat zijn beginselen van synthetische groepering, die beter in
de werkelijkheid zouden gegrond zijn, dan wat thans gewoonlijk daarvoor dienst
doet. Insteê van langzaam te trekhielen van het werk tot den schrijver, en van den
schrijver tot al wat hem gevormd heeft, insteê van nauwgezet na te snuffelen, welke
oorzaken het persoonlijke van ieder werk hebben voortgebracht, - terwijl juist met
dat persoonlijke in een wetenschappelijke constructie niets aan te vangen is, - ware
't niet voordeliger en minder moeilijk eens na te gaan, welke trekken van
overeenkomst in sommige groepen van letterkundige verschijnselen de gewichtigste
zijn, en door welke hoofdoorzaken die trekken bepaald worden? Daarna zou 't
onderzoeken en uitwerken van bijzonderheden geschieden volgens een minder
willekeurig plan dan tegenwoordig; al spreekt het vanzelf, dat zulk een plan niet te
vast mag aangelegd worden, wil men 't voortdurend kunnen verbeteren.
Zijn er eeuwen nodig om het eens te worden omtrent de meest werkzame factoren
der letterkundige ontwikkeling? Het is wellicht onmogelijk, al de invloeden te
onderscheiden die van een verschijnsel een bijzonder
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geval maken; het is echter niet onmogelijk, de hoofdinvloeden te onderscheiden
die een geheel van verschijnselen beheersen. En we kunnen van nu af vaststellen,
welke bepalende krachten, waar heden te dikwijls den voorrang aan gegeven wordt,
van zeer ondergeschikt belang zijn; dat is al iets gewonnen!
2. Het meest gebruikte beginsel van groepering is het begrip van nationaliteit.
Weinige zijn even gebrekkig... Als de heer Renard ons op de eerste bladzijde
waarschuwt, dat hij zich tot één land, Frankrijk, beperken moet, dan slaat hij al
dadelijk met de door hem aanbevolen methode een verkeerde richting in: want zo
houdt hij a priori de Franse letterkunde voor een zuivere, wel afgetekende eenheid,
een soort van volledig organisme, dat geheel door zich zelf kan verklaard worden;
en dat is uiterst betwistbaar. Op dezelfde wijze veronderstelt men den onafgebroken
samenhang door de eeuwen heen van een Engelse, een Duitse of een Nederlandse
letterkunde: nu is 't zeker, dat die samenhang niet geloochend mag worden, maar
even zeker dat hij, met het oog op de algemene ontwikkeling, louter bijzaak blijft, dat hij het niet is, die de duidelijkste en noodzakelijkste lijn van verwantschap
aangeeft. Heel de dichterlijke voortbrenging van een taal wordt bijeen geperkt, alsof
die taal er den wezenlijken, grondigsten aard van bepaalde: en zo wordt soms
eenzelfde schrijver, Marnix b.v., tussen verscheiden literaturen gevierendeeld. Of
het beeld onzer naties, zoals de staatkunde van den nieuweren tijd die gemaakt
heeft, wordt op het verleden overgedragen, en zo onderstelt een Duitse of een
Italiaanse letterkunde toch iets als
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een Duitse en een Italiaanse eenheid in de middeleeuwen. Willen we verwante
feiten samenschikken, en dáár moeten we meê aanvangen, is 't dan niet zonneklaar
dat de Georgica dichter zullen staan bij de idyllen van Theocritos dan bij den zang
der Fratres Arvales, dat Callimachos eerder bij Propertius dan bij Homeros moet
geplaatst worden, een passiespel uit de Rijnstreek bij een Frans mysterie en niet
bij ‘Minna von Barnhelm’, de gongoristen met de marinisten, Pope met Boileau?
Een ‘nationale’ letterkunde lijkt minder op hetgeen ze tweehonderd jaar later zijn
zal, dan op de ene of andere naburige letterkunde van haren tijd. De middeleeuwse
is Europees, Europees ook die der classieke Renaissance. Naarmate onze wordende
naties verschillende cultuurkringen uitmaakten, gingen de literaturen meer van
elkander afwijken, maar toch leefde geen enkele op haar eigen kapitaal. Grote
stromingen lopen er dwars door, die we niet op de grenzen mogen afsnijden. De
voortdurende betrekkingen van volk tot volk laten niet meer toe, een literaire
beweging geheel te verklaren zonder rekening te houden met buitenlandse invloeden,
- nu vooral dat een gedachte zich dadelijk de wereld rond verspreidt, dat Tolstoj in
Mexico nagevolgd wordt, en dat we waarlijk het rijk der ‘goede Europeërs’ van
Nietzsche zien beginnen.
Worden de literaire bewegingen niet meer omlijst in 't begrip der nationaliteit, dan
hoef ik er misschien niet bij te voegen dat ze, in haar grote trekken, ook niet merkelijk
bepaald worden door het ‘ras’, - zelfs wanneer men daarmeê iets anders bedoelt
dan de nationaliteit. Ik ken geen enkel zuiver ras, ik ken er ook
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geen, dat door de tijden heen onveranderd bleef. Een ‘Griek’, een ‘Fransman’,
zijn afgetrokken benamingen, die de meest uiteenlopende soorten dekken; daarbij
onderstellen ze het voortdurend vaste bestaan van sommige psychologische
eigenschappen, die in den grond altijd dezelfde zouden blijven in deze of gene groep
mensen: nu is 't wel duidelijk, dat de maatschappelijke invloeden gestadig en soms
zeer diep die eeuwig-gewaande eigenschappen komen wijzigen. - En wat betreft
het woonoord, waar men gelukkiglijk slechts gebruik van maakt om de natuur-poëzie
van een volk te verklaren: men bespeurt gauw dat de aard van het natuurgevoel
weinig samenhangt met de gesteldheid van het klimaat of het schilderachtige der
landschappen, maar veel meer met maatschappelijke momenten.
3. Op welke principes zou een algemene geschiedenis der letterkunde dan kunnen
gebouwd worden? Twee blijven er nog, die gewichtiger zijn dan alle andere: de
voortlopende lijn der techniek en het maatschappelijk midden. De genieën zelf, samenvattingen of uitzonderingen, - staan er niet buiten, en hun kracht van uitstraling
en bevruchting hangt in laatste instantie van sociale omstandigheden af.
‘De toutes les influences qui s'exercent dans l'histoire d'une littérature,’ zegt de
heer Brunetière, ‘la principale est celle des oeuvres sur les oeuvres.’ Zeker, als men
zich maar niet beperkt tot de werken van één enkele letterkunde of één enkel genre,
en de andere buitensluit. En 't mag ons verder niet ontgaan, dat die invloed niet in
het lege wordt uitgeoefend, maar begrensd wordt, gewijzigd en in een zekere richting
gedreven
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door den economischen en socio-psychologischen toestand van het ogenblik.
De werken brengen elkaar niet voort op zulk een wijze, dat al hun hoofdtrekken en
voornaamste gedaanteverwisselingen zouden verklaard worden door de rechte linie
der afstamming. In de ontwikkeling der literaturen moet men dus rekening houden
niet alleen met den technischen samenhang, maar ook met de veranderingen van
het maatschappelijke leven.
Ik weet wel dat de benaming ‘maatschappelijk midden’ allerlei bijzondere factoren
omvat, die van elkaar moeten gescheiden worden. Doch wie zou hier zo maar
dadelijk met beslissende formules voor den dag durven komen? Ik wens alleen in
die richting te wijzen, de aandacht te vestigen op hetgeen thans de eerste taak der
literatuur-geschiedenis moest zijn: den onderlingen samenhang der werken
aftekenen, en nagaan welke maatschappelijke factoren op de vorming en de
opeenvolging der werken den meest algemenen en diepen invloed uitoefenen.
Mag ik, om alle misverstand te vermijden, er nog eens aan herinneren, dat als ik
zeg: de bepalende, kenmerkende oorzaken der literaire vormingen en veranderingen
moeten gezocht worden in de technische continuïteit en het maatschappelijk midden,
daardoor geenszins naar een ‘wet’ wordt gestreefd, van waar men alle
bijzonderheden van een verschijnsel zou mogen afleiden? Geen enkele bijzonderheid
mag afgeleid worden uit de betrekkingen - al waren die nog zo bestendig, - tussen
een groep van factoren en een groep van verschijnselen. De synthetische factoren
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geven ons slechts den algemenen vorm, de kleur der synthetische verschijnselen,
hun eigen bewegingsveld, het kleiner of groter aantal en de grenzen van hun
mogelijkheden. Meer behoeven we ook niet, tot het aanleggen van een
‘wetenschappelijke’ literatuur-geschiedenis. Laten we het toevallige aan kant, trachten
we na te gaan, naar welke hoofdzakelijke invloeden de letterkundige verschijnselen
het best gegroepeerd kunnen worden. Het ontledend onderzoek der bijzonderheden,
- dat ik zeker zo nauwkeurig wens als maar kan, - zal dan ten minste volgens een
methodischer plan doorgedreven worden.
De heer Renard stelt zich op een ander standpunt, en overlaadt zijn boek met de
studie der betrekkingen tussen een heleboel letterkundige voortbrengselen en alles
wat ge maar bedenken kunt. Ik neem wel aan dat ieder ding samenhangt met
oneindig veel andere dingen, maar als men niet onderscheidt tussen hetgeen een
bepalende oorzaak en hetgeen al een uitwerking is, als men de wording van een
zekeren geestestoestand gaat verklaren door den een of anderen trek, die er zelf
slechts een teken van is, dan kan men wel eens vreselijk in dergelijke navorsing
verdwalen. B.v. stelt de heer Renard ernstig voor, den invloed van de kookwijze op
de poëzie eens te onderzoeken. Hij ontdekt zelfs in Frankrijk een verband (blz. 134)
tussen de tegenwoordige belustheid op thee en pudding, en de bewondering voor
Shakespeare en Dickens... Ziedaar een mijn voor spitsvondige kroniekschrijvers.
Ik herinner den heer Renard - hij heeft dat spelletje begonnen! - aan de bekoring
die voor Victor Hugo van een spijskaart
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uitging, en weet hij wel dat het pessimisme van J.K. Huysmans, dien knorrigen en
dyspeptischen oudejonkman, grotendeels te wijten is aan den kost der Parijse
gaarkeukentjes?... Maar zou men de literaire geschiedenis geen beteren dienst
bewijzen, als men eens aangaf welke vragen thans mogen gesteld, en vóór alle
andere moeten gesteld worden? Kant heeft gezegd: ‘Es ist schon ein grosser und
nöthiger Beweis der Klugheit und Einsicht, zu wissen, was man vernünftiger Weise
fragen solle.’

III
In een laatste hoofdstuk beschouwt de heer Renard de oorzaak en de wezenlijke
wetten van verandering in den literairen smaak. De oorzaak der verandering, zo
beweert hij, is de behoefte aan verandering (blz. 485). Wat betreft de wezenlijke
wetten die de verandering beheersen, hij noemt ze wet van afwisseling, - reactie
van een tijdperk tegen het voorafgaande, - en wet van ontwikkeling, - vermeerdering
in de verandering. Niemand zal omtrent de waarde van dergelijk logisch gebouw
enige illusie koesteren. De heer Renard verklaart dat die wetten algemeen zijn; om zijn begrip van de algemene wet toe te lichten verwijs ik o.m. naar blz. 114, 115,
117, 485. Het is een gevaarlijk spel, als men met behulp van zogenaamd algemene
wetten verschijnselen van bijzonderen aard wil uitleggen. Het lijkt me vooral dringend
nodig, in te gaan tegen die neiging om van natuurwetenschappelijke stelsels de
‘wetten’ der literaire
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veranderingen te willen afleiden. Het boek des heren Renard zit vol vergissingen,
die aan die éne hun oorsprong danken (b.v. blz. 74 en 113 onderaan). Zeggen we
nog eens, daar het alweer nodig blijkt, dat een reeks gedichten geen organisme
mag genoemd worden in denzelfden zin als een worm of een zeekwal, - dat het
stoute geloof: ‘Il existe entre les diverses branches d'une civilisation une dépendance
mutuelle, analogue à celle qui relie les différents membres dont le corps d'un animal
est composé’ (blz. 121) het nog lang zonder bewijs zal stellen, - dat de ‘evolutie’
van een dichtsoort niet mag vergeleken worden met die van een levend wezen, en
dat dit alles bij elkaar zeer verderfelijke beeldspraak is. Na Taine heeft de heer
Brunetière ons in die richting voorbeelden gegeven, die allen trek naar navolging
moesten ontzenuwen.
Het is hier de plaats niet, om het begrip der historische wet toe te lichten. Maar
zolang de wetten ener literatuur-wetenschap op zich laten wachten, is 't al niet
kwaad, dat we onze voorstellingen zo zuiver mogelijk houden; beschouwen we de
letterkundige verschijnselen, en de psychologische toestanden die er meê
samenhangen, in verband met werkingen en tegenwerkingen van bestaande
duidelijk-omschrijfbare zaken, en niet als wondere openbaringen van een abstracte
wezenlijkheid; verwerpen we één- voor allemaal die ‘ideeën’ die zich van zelf
ontwikkelen, die geheimzinnige ‘krachten’ die, zoals natuurkrachten, in het rijk van
den geest van de ene plaats tot een andere overgaan; duchten we zelfs, een literaire
‘beweging’ voor te stellen als een nauw-aan-eensluitend geheel, door een eigen
leven bezield, - vooral
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als men niet duidelijk bekent wat bedoeld wordt met zulke vage benamingen als
‘romantische, realistische, idealistische’ beweging... Misschien, wie weet? zullen
we 't dan eindelijk eens worden, na lange samenwerking van vele navorsers, omtrent
de grondslagen ener ‘philosophie der letterkunde’.

1900
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Frans Netscher over de Vlaamse Ontwaking

In Hollandse tijdschriften verschijnt er thans nogal veel Vlaams werk. Hollandse
uitgevers beginnen er naar uit te zien. Stijn Streuvels zet zijn triomftocht door Holland
voort. En Frans Netscher, in het Januarinummer der Hollandsche Revue , stelt nu
vast dat Vlaanderen ontwaakt is.
Maar van die ontwaking - het Vlaamse ‘réveil’ noemt hij dat, - geeft hij de
zonderlingste voorstelling. Er lopen daar beweringen onder, die we maar dadelijk
bij den kraag moeten vatten, anders zullen we die overal aantreffen.
Die ontwaking, dat ‘réveil’ als ge wilt, zou 't werk zijn van wat hij ‘het geslacht van
1900’ noemt... En dat geslacht van 1900 zou rechtstreeks uit De Nieuwe Gids
voortgesproten zijn... Dit is voor Frans Netscher zo klaar als een klontje.
Maar, maar, - niemand hoeft hier de trompet te blazen: wij zijn al zeer langen tijd
wakker; en wel wakker!
Zakelijk geantwoord: de zuiverste en oorspronkelijkste stem die over ons land
klonk was die van Guido Gezelle, ons aller meester. Hij verpersoonlijkt de Vlaamse
herwording. Meer dan een derde van zijn werk ontstond vóór 1860. Zijn leerling
Hugo Verriest schreef
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Avondrust in 1877, en werkt thans nog meê aan het tijdschrift der jongeren, Van
Nu en Straks . Een leerling van Verriest was Albrecht Rodenbach, gestorven in
1880, die met Pol de Mont, lang vóór De Nieuwe Gids bestond, hier
‘réveil-tijdschriften’ uitgaf, en eigenlijk is het zijne traditie, die wij nog voortzetten. In
1889 kraaide met leutig jeugdige geestdrift een tweede Jong Vlaanderen . Al viel
het, de geestdrift brandde verder, en dáár kwam Van Nu en Straks uit, in 1893.
Maar toen had Buysse al zijn ‘Biezenstekker’ gemaakt, en verzen van Prosper van
Langendonck verschenen sedert 1883. Van 1887 zijn er al die even goed mogen
heten als het beste wat in Holland toen voortgebracht werd. Wat heeft ‘het geslacht
van 1900’ hiermeê te maken? Het ligt aan ons niet, zo 't Hollandse publiek eerst nu
van al dat leven wat gemerkt heeft!
Van Nu en Straks heeft verspreide krachten tot broederlijke samenwerking
verenigd: de Vlaamse ontwaking is niet uitsluitend zijn werk. Maar al ware 't nu zo,
dan nog zou men heel bepaald mogen tegenspreken, dat die ontwaking onder den
invloed der Nieuwe-Gids-beweging heeft plaats gehad.
De stichters van V.N. & S. stonden het dichtst bij de Frans-Belgische schrijvers,
- geen Walen, zoals Netscher meent, maar bijna allen verfranste Vlamingen; - zij
zijn opgegroeid in dat kunstleven, dat vanBrussel uit ons Beotië bevrucht heeft, en
waarin de grootste rol toekomt aan La Jeune Belgique, Les XX, en de volksconcerten
van Dupont. Daarom wil ik nu zeker de betekenis, welke De Nieuwe Gids voor ons
gehad heeft, niet geringschatten: de Noord-Nederlandse beweging
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is ons een gewichtige ruggesteun geweest, zij heeft ons meer vertrouwen gegeven
in onze eigen uitdrukkingsmiddelen, meer moed om in ónze taal te beproeven wat
de Jeune Belgique hier gedaan had. Verder mag het van twee onder ons - meer
niet, - wellicht beweerd worden, dat zij vooral door de lezing van Nieuwe-Gids -proza
hun taalgevoel hebben gezuiverd: van de Bom en van mij. Netscher zegt ergens
dat ‘ Vermeylen, de patriarch en alhoeder van jonge Vlamingen’ - den Goden zij
dank! ik ben een der jongsten van de hele bende!-‘regelrecht van onder de vleugelen
van Willem Kloos gekomen is.’ Daar kan ik moeilijk zelf over oordelen. Maar 't zou
maar weinig bewijzen: want de waarheid is, dat mijn vrienden veel meer invloed op
mij hebben gehad, dan ik op hen.
De gedachtengang onzer critiek is niet die van De Nieuwe Gids. De motieven
onzer kunst zijn niet uit Holland overgewaaid; dat moet in 't bijzonder opgemerkt
worden voor Van Langendonck, die ietwat Kloos'se sonnetten dichtte, lang voordat
hij Kloos te lezen kwam. Van Langendonck, de Bom, Hegenscheidt, hebben eerst
en vooral hun eigen leven uitgebeeld, in den passenden vorm. Welke lectuur is
daarbij van overwegende betekenis geweest? Voor Van Langendonck: Vondel,
enkele Vlamingen, de Franse romantiek, Hélène Swarth, Platen. Voor Buysse:
Maupassant en Zola. Voor Hegenscheidt: Goethe, Shakespeare, Wagner. Voor
Streuvels: de Oud-Vlaamse dichters, Gezelle, Tolstoj, Dostojevski, Andersen... Maar
geen Nieuwe-Gidsers!
Dat Van Nu en Straks geen uitloper van De Nieuwe
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Gids is, dat er naast de Hollandse letterkunde, ook een uit den Brabantsen grond
opschoot, en nog ene andere in West-Vlaanderen, dat de ontwaking in verschillende
streken te gelijk heeft plaats gehad, ziedaar juist wat ook den Noord-Nederlander
moest verheugen. Want het bewijst dat er thans een werkelijk Groot-Nederlandse
literatuur aan 't worden is. En dat onze ‘jonge richting’ aan diepere stromingen
gehoorzaamt dan doorgaans wordt vermoed.
1901
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Methode in kunstgeschiedenis
Openingsles ter Hogeschool van Brussel gegeven - in het Frans
- bij de aanvaarding van den leerstoel voor kunstgeschiedenis
I
Geachte Toehoorders,
Heden viert de kunstgeschiedenis haar blijde intrede in onze Hogeschool: gij zult
het eens zijn met mij, om het initiatief te loven waaraan wij de invoering van dien
nieuwen cursus te danken hebben.
Onder de andere historische vakken wordt de kunstgeschiedenis te dikwijls als
jongste zus behandeld, zo niet als onecht kind. Ze wordt zelfs niet ondersteund,
zoals de geschiedenis der letterkunde, door het aloude gezag van tante Grammatica.
Is de kunst dan bijzaak, meer dan de letteren? Is zij een sociale kracht die men mag
voorbijzien? Gesteld dat de Atheense grondwet voor ons geen geheimen meer had:
we zouden over Griekenland mogen zwijgen, wisten we niet de zuivere majesteit
van zijn tempels en het glorierijk-ware van zijn marmerbeelden. De Franse kathedraal
de

der 13 eeuw drukt heel de middeleeuwse gemeente uit, het ‘Moyen-Age énorme
et délicat’ van Verlaine. Alweer door de kunst, en door haar vooral, vatten we iets
van den zin der Italiaanse Renaissance. En wie zou een goede geschiedenis van
de nieuwere beschaving kunnen schrijven, moest hij de gebroeders Van Eyck en
Rem-
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brandt vergeten, of die hogere uiting onzer tijden die ons geschonken werd door
Bach, Mozart, Beethoven?
Wat lijkt ons het belangrijkste in de geschiedenis? Niet de ‘gemengde berichten’
en de politieke toevalligheden, maar het mensdom zelf, altijd aan 't strijden, altijd
op weg, met al zijn geheime verlangens gestadig aan het gisten. Dat drama van het
mensdom, de kunst geeft er een weerschijn van, - neen, meer dan een weerschijn:
ze laat ons het leven zelf der gevoelens en gedachten van een klasse of een tijd
meêleven; ze dompelt ons in den dieperen geest, in de onderzeese stromingen
ener eeuw. Het eigene, innerlijkste streven van een cultuur, we grijpen het daar op
onmiddellijke wijze, niet meer als iets dat dood ligt, maar in zijn werkzaamheid zelve;
we onderscheiden het niet meer na lange en lastige naast-elkaar-plaatsing van
ontelbare feiten, we voelen 't in zijn innigst, levendigst wezen, met zijn oorspronkelijke
kracht. Het gewrocht, dat gezond en schoon opgroeide, draagt altijd iets in zich van
de onbewuste bewegingen, die 't hebben gewekt. De geschiedenis wordt niet alleen
gemaakt door den wil die weegt en nadenkt, maar ook door den gedurigen stoot
van het instinctmatige, van alles wat onduidelijk en duister in de zielen woelt. En
dát openbaart de kunst, uit spontane aanschouwing gesproten, nog beter dan de
literatuur, die van verstandelijker aard is.
Ik acht het overbodig hierop aan te dringen, daar bij de stichting van dezen cursus
de Hogeschool niet alleen het goed recht der kunstgeschiedenis als historische
wetenschap erkent: zij rangschikt die stoutweg onder de sociale wetenschappen.
Aldus wordt de kijk

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

196
op de esthetische wereld zeer gelukkig uitgebreid. Want ja, voortbrenging van kunst
is nooit een streng individuele daad, zij hangt nauw samen met de maatschappelijke
ontwikkeling. De kunst is geenszins een willekeurig spel, een tijdverdrijf, een weelde
waar men naar believen van afziet: zij is een diepgewortelde noodzakelijkheid van
het gemeenschappelijk leven. De kunst is een sociaal verschijnsel, niet alleen omdat
ze slechts in de maatschappij mogelijk blijkt, en eerst in zekere vormen van
maatschappij tot volgroei geraakt: maar, als zuiver belangeloze werkzaamheid onzer
grondgevoelens, spant ze boven den strijd van 't dagelijks leven, dat vooral het
tastbaar nuttige beoogt, een geestesband die de mensen verenigt. In dien zin mag
ze met den godsdienst vergeleken worden, ik bedoel dat samenstel van deels
onberedeneerde overtuigingen, dat de heersende levensopvatting van een
beschaving uitmaakt. De kunst is in elk tijdvak het teken geweest van een hoger
samenvoelen, het beeld van een gemeenschappelijk ideaal.
Die gedachte kan ik heden niet verder ontvouwen, ik wens u alleen in te lichten
omtrent den geest van dezen cursus: wat ons in het kunstwerk hoofdzakelijk zal
bezighouden, dat is de sociale mens, - en is dat ten slotte niet ons eigen zelf? - We
zullen daarom niet minder ‘objectief’ worden, want, tussen haakjes, objectiviteit is
niet onpersoonlijkheid; objectief is niet, wie zelfmoord pleegt op zijn ik, maar wie de
zaken vat met het grondigst en wezenlijkst dat in zijn persoonlijkheid is, buiten de
conventies en de meningen van 't ogenblik; of anders gezegd: wie de zaken vat met
dien ‘menselijken zin’, die diep in ons allen leeft, en
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dien ge wel wakker moet houden, wilt ge dat het kunstwerk tot u spreke. - En
eindelijk: die belangstelling in de maatschappelijke betekenis der kunst veronderstelt
dat we niet in die uiterste specialisering gaan vervallen, die het rechte begrip der
esthetische scheppingen verdooft: ik wil trachten die steeds in haar atmosfeer te
tonen, in haar verhouding tot heel het omgevende leven. Anatole France vertelt dat
de bewaarder van een naturaliën-kabinet, hem in zijn rijkje rondleidend, met veel
voorkomendheid de zoölieten beschreef, tot aan de pliocene formatie; maar toen
zij voor de eerste overblijfsels van den mens kwamen, werden de vragen van den
schrijver blijkbaar onbescheiden, en antwoordde de geleerde op gemelijk
onverschilligen toon, dat die voorwerpen een zijner collega's aangingen, en dat het
‘niet zijne vitrine was...’ Ik wens, geachte toehoorders, dat we niet tot ‘één vitrine’
zouden behoren: staan wij op het gebied der sociale wetenschap, dan is er geen
gevaar meer, dat wij de kunstgeschiedenis zouden gaan opsluiten in hetgeen Louis
Courajod eens ‘l'enseignement cellulaire’ heeft genoemd.

II
Hebben we eenmaal onze taak erkend, - de kunst te beschouwen in verband met
het maatschappelijk leven, - dan rijzen al dadelijk grote vraagtekens vóór ons op.
Kunnen we in die richting een wetenschappelijke waarheid bereiken? Kunnen we
de opeenvolging der werken tot een klaar-samenhangend geheel maken?
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In de duizendvoudige openbaringen der scheppende fantasie een lijn
onderscheiden, algemene ontwikkelingsfactoren? Kunnen we de noodzakelijke
verhoudingen vaststellen, die den groei en de verscheidenheid der esthetische
verschijnselen hebben bepaald? De kunst lijkt ons eerst zulk een eigenmachtige
zieledaad, zo los van den nooddrang van het dagelijks bestaan, afhankelijk alleen
van dat geheimzinnig toeval: de dichterlijke ingeving. De geest zelf die baart en
vormt wéét niet altijd wat het is, dat hij uit zich prangt; hij voelt zich het werktuig van
zijn verbeelding: zij houdt hem vast, zij leidt hem waar ze wil; en als zijn gewrocht
er staat, dan is de kunstenaar nog niet zeker dat hij 't geheel begrijpt, soms is 't hem
bijna vreemd geworden. Het scheppen schijnt hem een hoger spel, wezenlijk
onverklaarbaar. Zou de algemene gang der kunst dan verklaarbaar zijn? Wat we
daar het eerst zien, dat zijn de genieën, die nog onzekere voorgevoelens in een
vaste gedaante gedwongen hebben, een werkelijkheid geschonken aan hetgeen
onduidelijk in de zielen sluimerde, een nieuwen zin van het leven ons hebben
gebracht, of dat mirakel: een nieuwen vorm. Zij staan aan 't begin van elke evolutie;
de anderen zijn de navolgers, meêgesleept achter de grote eenzamen. Zou men
dan waarlijk de kunstgeschiedenis, dat goddelijk avontuur, tot ‘wetten’ kunnen
herleiden, tot de uitdrukking van noodzakelijke verhoudingen?
Een antwoord vinden op enkele der thans gestelde vragen, ziedaar wat het stoute
streven van mijn cursus zijn wil. Ja, sommige bestanddelen van het kunstwerk zijn
verklaarbaar, sommige noodzakelijke verhoudingen
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kunnen geformuleerd worden. Een genie zelf is niet volkomen onafhankelijk van
de technische overlevering, van 't materiaal waarover hij beschikt, van de wetenschap
van zijn tijd, van den nauweren of ruimeren horizon der beschaving. Had Homeros
zich met de Botokoedentaal moeten vergenoegen, hij ware nooit Homeros geweest;
en Macaulay, geloof ik, merkt ergens op dat Phidias zijn Pallas niet zou vervaardigd
hebben met een boomstam en een visgraat. Die voorbeelden zijn wat kras, maar
juist. Zelfs al ware een genie niet dikwijls de synthetische uitdrukking van de kunst
die rondom hem en met hem is opgegroeid, dan blijven er nog ontleedbare krachten,
die voor een groot deel den bijzonderen aard en de grenzen bepaalden van hetgeen
hij verwezenlijken wilde, het kleiner of groter aantal der vormen die hij verwezeniijken
kón, het uitbreidingsveld van zijnen invloed. Wat waar blijkt voor het genie is 't met
meer reden nog voor een algemene beweging, een groot samenhangend geheel.
Onderscheiden we in de wereld der kunst-verschijnselen sommige groepen, die
overeenstemmende trekken vertonen, dan kunnen we nagaan welke noodzakelijke
verhoudingen er bestaan tussen die overeenstemmende trekken en de voorwaarden
der esthetische voortbrenging.
Ziedaar wat ons, in al onze onderzoekingen, voor den geest moet zweven. Ik
ontveins me niet de menigvuldigheid der vraagstukken die ons tegensarren; ik mag
er zelfs niet aan denken, in deze korte inleiding, u met die vraagstukken nader
kennis te laten maken. Ik wil hier slechts de algemene richting van den cursus
aangeven. Laat me u toch al dadelijk verzekeren, dat we
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de phrasen zullen schuwen, de te-veel-omvattende woorden, dat we niet te werk
zullen gaan met ‘algemene gedachten’, en er steeds op uit zullen zijn, om
verhoudingen te ontdekken tussen die werkelijke verschijnselen, die het minst
samengesteld, het duidelijkst bepaalbaar zijn.
Om niet dadelijk de sociale studie der kunstgeschiedenis te vervalsen, moeten
we twee regels in 't oog houden:
Ten eerste: zoveel mogelijk gebruik maken van de vergelijkende methode, en de
vergelijkingen niet beperken tot hetgeen weleens de grote kunst wordt genoemd,
noch zelfs tot de kunst der hogere beschavingen. Onze stof is de kunst van het
mensdom, en daar mogen we de voorhistorische kunst niet buitensluiten, noch de
kunst der wilden en half-beschaafden. De anthropologie en de ethnographie doen
ons zeer nuttige hulpmiddelen aan de hand, en 't ware niet wijs haaf den rug toe te
keren.
Ten tweede moeten we de werken zelf beschouwen, zonder ons te bekreunen
om de etiketten die er op geplakt werden. Te dikwijls worden werken van zeer
verschillenden aard onder al te ruime benamingen saamgebracht, - zo spreekt men
ons van ‘antieke’, van ‘Oosterse’ kunst, - of die benamingen zijn te rekbaar, te
onbepaald, - b.v. Renaissance-kunst, Byzantijnse, romantische, realistische kunst.
- Vergeet die termen, althans voorlopig: later misschien zult ge die weer aanvaarden,
maar dan met een zeer bewuste betekenis. Andermaal, en dat is de gevaarlijkste
oorzaak van misvattingen, berusten de classificaties op verwantschapstrekken van
ondergeschikt belang: dit
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geschiedt als de algemene kunstgeschiedenis ingedeeld wordt in ‘Franse,
Italiaanse, Vlaamse’ kunst. Willen we de werken verklaren in hun betrekking tot de
technische voorwaarden en de maatschappelijke omgeving, dan is 't onze eerste
plicht, de wezenlijkste overeenstemmingen te onderscheiden, en hoe kan dat, als
we beginnen met een overwicht te geven aan analogieën die, ruim gezien, toch
maar bijzaak blijven? Het is b.v. onbetwistbaar, dat een gothisch beeld te Reims
meer gelijkt op een gothisch beeld te Bamberg dan op een werk van Jean Goujon
de

of Rodin, en dat een Hollandse schilderij uit de 15 eeuw dichter staat bij een
Vlaams schilderij uit dienzelfden tijd dan bij een doek van Terburg of Jacob Maris.
In de kunstgeschiedenis ken ik geen verderfelijker a priori, dan dat inperken der
kunstbewegingen volgens de nationaliteit. Er is er geen, dat m.i. hardnekkiger moet
bestreden worden, niet het minst in 't belang der bijzondere navorsingen die we
samen zullen ondernemen. En daar deze openingsles er vooral toe dienen moet
om den weg schoon te maken, zou 'k den tijd die ons nog overblijft willen besteden
aan 't opruimen van dat lelijk misverstand. De verhouding tussen kunst en ras is de
hoofd-vraag, die zich hier vóór ons komt oprichten.

III
Het woord ras moet nader bepaald worden. Men gebruikt het in zeer uiteenlopende
betekenissen. Het Negerras b.v. is gekenmerkt door een reeks eigenschap-
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pen van natuurlijken oorsprong, aangeboren en erfelijk. Het Vlaamse ras integendeel
door een reeks eigenschappen die de samenleving heeft voortgebracht, die in den
loop der tijden verworven zijn, en waarvan het teken de gemeenschappelijke taal
is. En eindelijk komt het begrip ras geniepiger, onder een derde gedaante, in 't hoofd
der kunsthistorici spoken, als het zijn attributen niet alleen meer op het ‘volk’
overbrengt, op de taalgroep, maar op de staatseenheid, gekenmerkt door een
gemeenschappelijk midden-gezag.
Het is zeer waarschijnlijk dat ieder ras - in den enig geldigen zin van 't woord: een
gemeenschap van louter overgeërfde eigenschappen, - een eigen aanleg heeft. De
vraag is, of die aanleg op voldoende wijze kan bepaald worden, en verder, of hij in
de kunstvoortbrenging essentiële afwijkingen veroorzaakt. Nu is het zo moeilijk, de
eigen geschiktheid van ieder ras te onderscheiden en duidelijk te omschrijven, dat
*
de veronderstelling wellicht altijd onbruikbaar zal blijven. Waar is het zuivere, gans
homogene ras? Hoe ver we ook terugzien, kunnen we er geen enkel ontdekken. En er is meer: beschouwen wij de kunst der minst gemengde groepen, der
oer-stammen; daar is het vraagstuk onder de beste voorwaarden te bestuderen, en
wij worden er getroffen door een veelbeduidend feit: de kunst der volksstammen
van eenzelfde ras maar van verschillend economisch leven, vertoont minder
overeenstemming, dan de kunst der volksstammen van

*

Zie E. Grosse, Kunstwissenschaftliche Studien, hoofdstuk IV (1900).
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gelijkaardig economisch leven maar verschillend ras. Zo bestaat er een kunst
der jagershorden, die men niet alleen terugvindt bij de meest verschillende rassen,
Bosjesmannen, Eskimo's, Minkopies, Australiërs, maar die ook nog gelijkt op de
paleolithische kunst van den mammoet-tijd, - terwijl op een verderen cultuurgraad
de kunst der Polynesiërs b.v. meer verwant is met de kunst der jongere steenperiode.
Nu ja, het woord ras wordt door de kunsthistorici maar zelden in den eigenlijken
zin gebruikt, en doorgaans zijn 't zeer samengestelde begrippen die onder die vlag
zeilen. Het is bijna onmogelijk, een boek over kunst op te slaan, zonder 't een of
ander typisch verschijnsel te zien toeschrijven aan ‘den geest van het ras’, die altoos
bij de hand is, en die inderdaad een zeer eenvoudige uitlegging verschaffen zou,
als hij maar iets uitleggen kón. Want eigenlijk sluiten benamingen als Engels of
Vlaams ras op een cultuur-eenheid, en geenszins op een samenstel van
oorspronkelijke eigenschappen, tot het wezen zelf van een mensengroep behorend,
zoals b.v. het kroeshaar der Negers of de gele huid der Chinezen; geenszins op
laatste oorzaken die we moeten aanvaarden als klaarblijkelijke feiten, door den
natuurkundige veelmeer dan door den historicus te bestuderen. De Neger heeft
altijd kroeshaar, te New-York zowel als te Tomboektoe; hij had al kroeshaar
drieduizend jaar geleden, toen er nog niets bestond dat op een Engelsman of een
Vlaming geleek. Er bestaat geen Engels ras, er bestaat een Engels volk,
samengesteld - net als het Vlaamse volk, - uit de meest verschillende rassen. En
het heersend karakter in de Engelse
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kunst is niet bepaald door een reeks ingeschapen en onveranderlijke
grond-trekken, maar veeleer door al de historische omstandigheden, waardoor het
Engelse volk zelf gemaakt werd. Die historische voorwaarden, ziedaar een
ontleedbare werkelijkheid; maar gaan wij te werk met dien geheimzinnigen ‘geest
van het ras’, dan stellen we ons tevreden met een woord, en... dat heet bij La
Fontaine ‘lâcher la proie pour l'ombre’.
De verschillende cultuur-landen stonden zo voortdurend in betrekking tot elkander,
dat men bijna nooit met stellige zekerheid mag beweren, of een ongetekend werk
‘autochtoon’ is of niet. Ziet maar eens een lijstje na van onze voornaamste ‘Vlaamse’
de

schilders uit de 15 eeuw. - Ik laat enkele Noord-Nederlanders aan kant, die, als
Geertjen tot Sint-Jans, uitsluitend in de Noord-Nederlandse gewesten hebben
gewerkt: hun schilderijen vertonen hetzelfde algemene karakter als die onzer
zogenaamde ‘Primitieven’, als geheel genomen, maar zij worden zorgvuldig
afgezonderd van den hoop, omdat een honderdtal jaren later de scherpe scheiding
kwam tussen Noord en Zuid. - Vreemd genoeg: in die school, die soms nog de
Brugse wordt genoemd, vinden we geen enkelen Bruggeling. Huibert en Jan van
Eyck zijn teMaaseyck geboren, Rogier de la Pasture (van der Weyden) teDoornik,
Simon Marmion te Valenciennes, Hugo van der Goes waarschijnlijk teGent, Dierik
Bouts teHaarlem, Justus van Gent te Gent, Hans Memlinc in de omstreken van
Mentz, Gerard David teOudewater, Hieronymus Bosch te 's-Hertogenbosch. In dat
lijstje zijn enkele grote namen niet opgenomen: b.v. Petrus Christus en de Meester
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van Flemalle, omdat het niet bepaald genoeg te zeggen valt waar die vandaan
komen. Onder die tien schilders, komen er twee uit 't eigenlijke Vlaanderen, twee
uit de Limburgse Maasstreek, drie uit het Noorden, twee uit het Walenland,
waaronder Van der Weyden, die juist tot de invloedrijkste krachten behoort; er is
eindelijk nog een Rijn-Duitser: Memlinc, van wien ik pas gelezen heb - in een
katholiek tijdschrift, - dat hij meer Vlaams is dan Rubens!
Dergelijke voorbeelden liggen voor het grijpen. Zo waren 't voornamelijk
de

Nederlandse beeldhouwers die in de 14 eeuw, in Frankrijk, een hernieuwing der
Europese plastiek voorbereidden. - De Japanse ceramiek is heel dikwijls van
Koreaans maaksel, b.v. het vermaarde Satsoema-aardewerk, en men weet dat in
Japan juist de echte scheppers, de leiders, de invoerders van nieuwigheden,
Chinezen geweest zijn. - Zo is 't weer uit China dat, eeuwen geleden, de prachtigste
vazen kwamen die thans op Borneo gevonden worden: die mogen evenmin den
Maleiers worden toegeschreven als hun weefsels, die Indisch zijn, of hun
Mohammedaanse moskeeën, of die wondere beelden van den Boroboedoer, die
nauw samenhangen met de boeddhistische kunst van Indië. Hoe zult ge in dat alles
‘den Maleisen geest’ ontdekken? - In Spanje zijn heel veel kunstwerken aan
vreemdelingen te danken; om maar op een paar voorbeelden te wijzen: de mihrab,
het allerheiligste van de grote moskee te Cordoba, werd versierd door Byzantijnen;
en de kathedraal van Burgos, die zo wel ‘het Spaanse mysticisme’ vertegenwoordigt,
werd gebouwd door een Fransen architect, terwijl de torenspitsen van
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een Keulsen meester zijn. - Er was een tijd van deftig academisme, toen men
alleen voor de Romeinse statie bewondering over had; en geen enkel volk wilde de
verantwoordelijkheid van den gothischen stijl op zich nemen: men wierp hem elkander
toe, men schoof hem liefst op lang-vergeten Barbaren. Toen het Duitse romantisme
Straatsburg en Freiburg ontdekte, hield het de gothische kunst voor een onvervalst
voortbrengsel der Noorder-rassen: zij was, zo zei men weleens, uit het Germaanse
woud gekomen! Heden neemt iedereen haren Fransen oorsprong aan. In hoever
is ‘de Duitse ziel’ in den Keulsen dom belichaamd? Iemand heeft onlangs heel
*
waarschijnlijk gemaakt, dat het koor te Keulen en dat te Amiens door denzelfden
bouwmeester zouden opgetrokken zijn. Een Fransman of een Duitser? Zoals gij
verkiest...
Die natuurgave van het ‘ras’ is een luie hypothese, - om een uitdrukking van
Leibniz over te nemen, - waardoor eerlijker navorsing den weg wordt afgesneden.
Want om het ‘waarom’ hoeft ge u verder niet te bekreunen, als ge u met een enkel
woordje zo gemakkelijk van de zaak kunt afmaken. Soms wordt b.v. beweerd, dat
de stijfheid en onbeweeglijkheid, die de Egyptische beeldhouwkunst duizenden
jaren lang eigen is, aan zeker geheimzinnig en onveranderlijk instinct van het ras
moet geweten worden. Goed zo, stellen we ons tevreden met dat instinct, en leggen
we de handen in den schoot. Maar twijfel rijst weldra, als we merken dat in de plastiek
de typen van dat ras vreemd van elkaar afwijken. Het

*

Histor. Zeitschr. 1901, blz. 394.
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schijnt dus niet kwaad, als we naar een andere verklaring uitzien, en die moeten
we juist niet ver gaan zoeken. Om een welbekende reden van godsdienstigen aard
wilden de Egyptenaren, dat geen dood vat zou hebben op het portret-beeld van den
afgestorvene. Zij beitelden zulk een beeld, als 't maar kon, bij voorkeur uit zeer hard
graniet, dat zij behamerden met behulp van zeer eenvoudig, bijna primitief
gereedschap. Zij waren dus wel gedwongen, den steen niet te veel uit te diepen, te
fijne, te dunne bewerking te vermijden, en zo behielden hun Pharao's dat voorkomen
van eeuwige blokken, onroerbaar staande door de tijden heen. Doch zodra de
beelden uit lichteren zandsteen of hout, uit leem of brons mochten vervaardigd
worden, verdween hun zogenaamd hiëratisme bijna geheel.
Ernst Grosse, wien ik dit voorbeeld ontleen, vermeldt nog dat men den Japanners
allen monumentalen zin heeft ontzegd, omdat zij op geen ontwikkelde bouwkunde
*
mogen wijzen : de geleerde Freiburgse hoogleraar verklaart dat gemis liever door
de aardbevingen, die van den hogen steenbouw doen afzien. Maar men neme zich
in acht voor al te eenvoudige gevolgtrekkingen: gewoonlijk moet de luie hypothese
door het samenwerken van verscheiden oorzaken vervangen worden. In dit geval
is zeker de geologische toestand van gewicht, maar er zijn ook maatschappelijke
o

factoren in het spel: 1 De oudste keizers hebben voortdurend hun hoofdstad
o

verplaatst; 2 Als er iemand aan ziekte stierf, schreef het rouwgebruik voor, dat zijn
huis herbouwd zou

*

Kunstwiss. Stud., blz. 129-132.
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worden; 3 Wetten tegen de weelde regelden den huizenbouw, stelden het
verschil vast tussen de paleizen van de keizers, van ambtenaren en van gewone
onderdanen: een hoge en grote woning optrekken, werd beschouwd als een
*
onwettige aanmatiging.
Zeker kan niet alles uitgelegd worden. Het zal dikwijls voorkomen, dat de productie
van twee landen, die ontstaan is onder nagenoeg dezelfde technische en
maatschappelijke voorwaarden, hetzelfde algemene karakter vertoont, maar tevens
een verschil in smaak, - een verschil dat zelfs enige eeuwen kan bijblijven, en dat
niet door duidelijk-omschrijfbare oorzaken te verklaren valt: het kwaad is niet groot,
als gij daar van een natuurlijken aanleg gewaagt, en het voordeel is niet gering, als
gij dergelijk verschil zorgvuldig nagaat, - want de studie van iets, dat, als de kunst,
op onze persoonlijke psychologie sterk inwerkt, kan maar winnen bij de
menigvuldigheid der standpunten van waar het bekeken wordt. Maar men erkenne
toch, dat die schakeringen van den smaak als louter bijzaak verschijnen, zodra men
de grenzen van zijn overzicht in tijd en ruimte niet te nauw trekt; en dat die
schakeringen, hoe belangrijk ook op zich zelf, nooit de gewichtigste eigenschap
uitmaken, waardoor de algemene ontwikkelingslijn der kunstbewegingen bepaald
wordt.
Gewoonlijk is de luie hypothese maar een uitweg, die u niet op het spoor van een
nieuwe waarheid kan

*

Histoire de l'Art du Japon, uitgegeven door de Japanse Keizerlijke Kommissie voor de Parijse
Tentoonstelling van 1900. (Inleiding).
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brengen, maar u wel van de waarheid kan afleiden. Want ze schrijft aan sommige
psychologische trekken een bestendigheid toe, die beslist mag geloochend worden.
Wanneer zij den aard van het ‘ras’ als een eenvoudig, onontleedbaar feit voorstelt,
als een bekende grootheid, dan komt zij al te onbevangen het onveranderlijke
onderschuiven in de plaats van het voortdurend-wordende, - daar er geen enkel
volk is, welks temperament in den loop der tijden hetzelfde bleef. Ten anderen, door
dat gebrek aan scherpe duidelijkheid, dat haar begrip van het ras kenmerkt, worden
nog veel onduidelijker psychologische voorstellingen in de wetenschap
binnengevoerd. De Vlaming b.v. heet beurtelings een realist of een mysticus; en
dat aan die woorden geen streng bepaalde zin wordt gehecht is eigenlijk geen
*
verontschuldiging. In een onlangs verschenen boek vergelijkt een Russisch econoom
de Vlamingen met de Fransen, - met behulp van Fouillée's ‘Psychologie du peuple
francais’ en Taine's ‘Philosophie de l'art dans les Pays-Bas’, - en onder 't lezen
moest ik me wel herinneren, dat de Vlaming, die bij den Fransman als zwijgzaam
en bedaard geldt, den Hollander al een beetje ‘Frans’ schijnt, dat wil zeggen
lawaaierig, uitgelaten en geestdriftig. Gij kent allen die verkeerde veralgemeningen
van bijzondere gevallen: de Fransman stelt of stelde zich gaarne den Duitser voor,
gestadig aan 't philosopheren achter een rookwolk, bij de volle bierkan, terwijl voor
vele mensen uit het Noorden, de Fransman zich niet anders kan

*

Issaieff, Socialpolitische Essais, blz. 287.
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voordoen dan onder de gedaante van een babbelziek, snoevend en dapper don
Juan. - En hebt ge al bemerkt, wat een verschil tussen de Keltische en de Gallische
ziel? De Keltische ziel, dat is een vage dromerigheid, dat is de ingewikkelde
versiering der grote stenen kruisen die in de regenachtige lucht van Schotland vóór
den Oceaan staan, dat is Ossian, dat is Tristan en Isolde. Maar spreekt me van ‘le
tempérament gaulois!’ Het woord alleen wekt dadelijk denkbeelden op van
alles-behalve-ingetogen vrolijkheid. En we hebben de Gallische klaarheid zowel als
den Keltischen nevel... Meent niet dat ik u met grapjes ophoud: die gemakkelijke
psychologie sluipt in de ernstigste werken binnen. Ziehier hoe de heer Louis Gonse,
een stevig geleerde en een fijn kunstkenner, zijn boek over ‘La Sculpture française’
(1895) aanvangt:
Formé du mélange harmonieux de deux tendances, en apparence contradictoires,
le goût des réalisations positives et le sentiment imaginatif, le génie de notre race
s'est constamment montré supérieur dans le maniement des deux formes
primordiales de l'art: l'Architecture, et son succédané immédiat, la Sculpture.
Le Gallo-Franc est d'instinct (sic) architecte et sculpteur. Il en a été de même de
l'Egyptien et du Byzantin, et généralement des peuples enclins de nature (sic) aux
méthodes d'observation et portés par tempérament (sic) aux sensations objectives.
‘Mais nul peuple, au même degré que les Français, ne me paraît avoir apporté,
dans l'emploi de ces deux expressions de l'idée esthétique, une invention plus
vivace, une logique plus serrée’... enz. enz.
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Ik verschoon u van de vaderlandlievende tirade, die ge wel raden kunt. Maar
houden we 't voorbeeld vast: het is goed, het verenigt in zich bijna al de ketterijen
die 'k bestrijd. Het begrip ras dekt er samengestelde soorten, die me waarlijk
verrassen, als den ‘Gallo-Franc’ en den ‘Byzantin’; deze worden versierd met
onveranderlijke grondeigenschappen, van zeer vaag gehalte, als ‘le goût des
réalisations positives et le sentiment imaginatif’, - weleens tegenstrijdig maar hier
onder den vorm van een ‘mélange harmonieux’. De verklaring is ditmaal vadsiger
dan het mag: want de heer Gonse schijnt te vergeten dat er van een Gallische
beeldhouwkunst, evenals van een Frankische of een Byzantijnse, toch niet veel te
bespeuren valt. Maar hoort ge hoe door die volzinnen de nationale trompet rèttètèt,
die ons leert waar al die pseudo-wetenschappelijke suggesties vandaan komen?
Inderdaad, 't is of die suggesties het meest gezag hadden onder hun meest
gewaagden vorm: den patriotischen. Het ‘ras’ wordt dan niet meer belichaamd in
het eentalige ‘volk’, maar in de politieke ‘natie’. En zij is het, die nu nog, over 't
algemeen, de grote indelingen der kunstgeschiedenis beheerst. De veelwetende
Adolfo Venturi gaf ons dit jaar het eerste boekdeel van zijn ‘Storia dell' Arte italiana’:
het gaat tot Justinianus... De kunst der Gothische en Longobardische barbaren zal
de

dus Italiaanse kunst zijn, omdat Italië, in den loop der 19 eeuw, een staatseenheid
geworden is. Wie weet? Wij ook zullen eens in onze vruchtbare officiële landouwen
een geschiedenis der nationale kunst zien groeien, ontzagwekkende ver-
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heerlijking van den Belgischen geest, van de holbewoners der Maasvallei af tot
aan onze jongste discipelen van Burne-Jones of Seurat. En in Frankrijk - Louis
Courajod lachte er al om, - zal een spitsvondig geschiedschrijver zijn best doen, om
de stenen van Carnac, de Maison Carrée te Nîmes, de kathedraal van Parijs, het
paleis van Versailles en den Eiffel-toren samen in een schoon hermetischen cirkel
te sluiten, en door een onafgebroken ontwikkelingslijn onder elkaar te verbinden.
Die nationale indelingen der kunstgeschiedenis veronderstellen tweeërlei
dwalingen:
o

1 Zodra hij die aanvaardt gehoorzaamt de man van wetenschap, die toch voor
‘objectief’ wil doorgaan, aan een zeer subjectieve vooringenomenheid: hij beeldt
zich in, dat de tegenwoordige grenzen van zijn land iets definitiefs zijn; het schijnt
hem ook dat die reeds in het begin der Middeleeuwen, zo niet vroeger, als
voorgevormd waren, en dat al de stille krachten der geschiedenis samenstreefden
om vooral die eind-oorzaak te verwezenlijken. In 't jaar 1829, weest daar wel
overtuigd van, had men er niet aan gedacht, de geschiedenis onzer vijftiende-eeuwse
kunst van de Hollandse te scheiden, maar wel in 1831. De officiële geleerde
weerkaatst op het verleden het tegenwoordige beeld van het vaderland. De
staatseenheid van zijn tijd, meent hij, was eeuwen geleden reeds als potentiële
macht aan het werk. Ze biologeert hem zelfs zodanig, dat hij er eindelijk toe komt,
aan een Duitse of een Italiaanse ziel in de vroege Middeleeuwen te geloven.
o

2 De nationalistische indeling stelt verder a priori
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vast, dat de politieke specialisatie van een land, - zelfs wanneer die nog niet
bestond! - de eerste bepalende oorzaak der esthetische eigenschappen is, de factor
dien ge meer dan welk anderen in 't oog moet houden, het leidend principe dat de
kunstontwikkeling haar richting geeft, en dat den samenhang, de onderlinge
verhouding der werken op de meest duidelijke, werkelijke en noodzakelijke wijze
tekent.
Ik dring niet aan: het onlogische van zulke stellingen blijkt al dadelijk, als men met
vrijen blik zich naar de feiten zelf keert. De kaart der grote stromingen, die de kunst
van Europa, die de kunst der wereld steeds doorkruist hebben, is een andere dan
de politieke kaart. De geest waait over de grenzen heen. De techniek verschilt
minder van natie tot natie dan van tijd tot tijd. De bevruchtingskracht van een genie
blijft niet tot zijn volk beperkt. Het gestuw van het leven naar hoger leven, de
gemeenschap in de ideale wereld, zij werden nooit scherp afgebakend volgens het
toeval van een oorlog of de macht der vuist. Breken we die willekeurige stelsels:
kijken we naar de werken, buiten alle nationaal vooroordeel, buiten alle versteende
formule. Wat we aan het eind onzer studiën zullen vinden, 't is het bewustzijn van
een ruimer menselijke solidariteit.

1901
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Constantin Meunier

Twee-en-zeventig jaar al, maar zijn scheppingswil blijft ongedeerd, springlevend.
Mocht hij nog ouder worden dan die andere boetseerder van krachtige mensheid,
Donatello! Constantin Meunier heeft lang gezocht en gewacht, maar dat is juist de
schoonheid van zijn leven, dat er éne lijn van grond-eerlijk streven door gaat: hij
had zich zo gemakkelijk tot het ‘ambacht’ kunnen beperken, en geleidelijk een aldoor
behendiger kunstenaar worden; doch het was hem nooit te doen om de techniek
zelve, maar om de uitdrukking van een gevoelde gedachte, die in hem halfbewust
aan 't leven was, en die hij eerst niet grijpen kon, doch hij moést toch, hij wroette
voort, gepraamd door dat voorgevoel dat tot de hoger en algemener waarheid der
kunst wilde opgeroepen worden, en daar kreeg het eindelijk zijn eigen vorm, hij kon
't in 't volle daglicht verwezenlijken, en op zijn ouden dag werd het heel een wereld,
die zich verhief, in hare eigen definitieve schoonheid.
Als beeldhouwer begon Meunier zijn loopbaan; hij werkte in de Academie
teBrussel. Maar onder de beeldhouwers heerste er te dien tijde geen eigenaardig
leven. Meunier voelde zich daar op zijn plaats niet: 't was maar een muf wereldje.
De schilders integendeel be-
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gonnen zich uit het academisch gareel te bevrijden. Meunier, door hun nieuwe
beweging aangetrokken, ging met schilders om, greep nu zelf naar 't penseel, en
werd de beste vriend van Charles Degroux. Waren zij niet geschikt om elkaar te
begrijpen? Door heel de kunst van Meunier gaat er iets van den groten ernst die
Ch. Degroux bezielde, en beiden hebben zich, met hetzelfde gevoel voor de
werkelijkheid van 't leven, gebogen tot het stille lijden en de ruwe schoonheid van
het werkende volk.
Meunier's eerste werk van betekenis is werk van zwaarmoedige ingetogenheid.
Eens verdween hij onverwachts naar de eenzaamheid van de Trappe, tekenend en
dromend, onder de stilzwijgende monniken. De Begrafenis van een Trappist, in het
Museum teKortrijk, blijkt een uiterst merkwaardig debuut. St. Stephanus' marteldood,
teGent, is ook een document uit dien tijd.
In die richting had Meunier wel zijn eigen schoon kunnen bemachtigen. Maar in
dien tijd verkocht men geen schilderijen... Meunier trouwde, moest aan
kunstnijverheid doen, tekende ontwerpen voor glasschilders... Daar heeft die arme
Degroux ook zijn beste jaren aan verspild; en men weet wat Rodin niet al heeft
moeten doorbijten. In onze samenleving is de kunstenaar zeker heel vrij, - binnen
de perken van zijn economische afhankelijkheid.
Eens, Meunier was al bij de vijftig, nam Camille Lemonnier hem meê naar
Henegouwen: hij zou daar enige tekeningen maken, ter opluistering van Lemonnier's
werk over La Belgique. Voor Meunier was die reis door de Kolenstreek een
openbaring. Hij ontdekte er zich zelf, zijn kunst. In dat donkere landschap van rook
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en vuur, in 't reusachtig gehijg der fabrieken, bij de woeste mijnwerkers en
puddelers en glasblazers, heel een vervloekte en zwoegende mensheid, ontving
zijn tragische ziel dat medelijden en die bewondering die heel zijn kunst zouden
doorluiden. Hij had zijn eigen gebied veroverd.
Een korte afleiding: hij moest een kopie leveren van Campana's Kruisafneming
te Sevilla, en verbleef zes maanden in Spanje. De Cigarreras in 't Brussels Museum
herinneren ons aan die vacantie in 't land van zengende zon en zwarte schaduwen.
Maar, even terug, zat hij weer in de Borinage te werken. Van toen af zou niets hem
van de zelfgekozen baan nog doen afwijken. De meeste van zijn schilderijen zijn
uit dien tijd.
Maar de geweldige visie die in hem aan 't groeien was eiste nieuwe vormen. Hij
had altijd vaag van beeldhouwkunst doorgedroomd, voor later, als er betere dagen
zouden komen, - en zij kwamen nu... Het eenvoudige en brede gevoel wilde zich
uiten door algemener gedaante, drong op naar het monumentale. En Meunier, als
in de vroegste tijden zijner jeugd, ging weer aan 't boetseren. Hij kneedde nu heel
zijn ideaal van droefenis en kracht, in grote lijnen opgebouwd. Hij liet zijn tekenen
en schilderen daarom niet varen, maar met zijn beeldhouwwerk gaf hij ons het
machtigste en oorspronkelijkste wat hij te geven had. Mocht hij nu nog den droom
verwezenlijkt zien, die zijn leven bekronen zou: de oprichting van de Verheerlijking
van den Arbeid, het monumentale geheel dat als de samenvatting van al zijn streven
is, van heel dat eerlijke en grootwillende trachten!
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Thans heeft de stilzwijgende schepper, de grijze meester, ons een volledig beeld
willen geven van wat hij volbracht heeft. Bij 't bezichtigen zijner tentoonstelling, in
den Brusselsen Kunstkring, kreeg men wel den indruk, dat er in dat werk iets leeft,
waaraan geen mens nog tornen kan. Het stáát daar nu, in zijn geheel, overweldigend.
Zich oprichtend boven ons, met kalme macht, boven het leven dat verandert en
vergeet. Want dat voelt men heel duidelijk: er is iets in, dat groot levend is, en dus
‘jenseits’ van alle critiek, slechte of goede.
Het werk van Meunier, zo bijeengesteld, verschijnt als één hymne aan den Arbeid.
De schilderijen, tekeningen, pastels en aquarellen geven ons vooral het decor
waaruit hem eens de openbaring van zijn kunst tegemoet kwam: het zwarte land,
melaats en bar onder zijn laag van verdoofde lava, geschramd en geschroeid door
het vuur en het wroeten der mensen, met zijn duizenden schouwen, die roken naar
den naren hemel, waar de zon zelve versmeult als achter een morsig floers; en
daarin de gedrochtelijke fabrieken en mijnloodsen, als geniepige beesten nijdig
neergehurkt, boven de dorpjes met hun lage, geelachtig gekalkte kotten, riekend
naar goren kost en smook en armoede. Hier merkt men al het algemene van
Meunier's visie, zijn trek naar het samenvattende. Men voelt overal de geheimzinnige
donkere kracht die 't leven der lijfeigenen omsloten houdt, in dat hobbelige land van
ellende.
De eigen schoonheid der nieuwe nijverheid heeft
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Meunier voor de kunst veroverd: het geweldige der fabrieken, vol somber licht
en gedonder, de vuurfeesten der smeltovens, de balderende macht der machines.
En steeds die neiging naar het monumentale: men denke maar aan die vier
tekeningen: Brug over de Theems; wie heeft dat met evenveel eenvoudige grootsheid
gezien en tot een beeld van 't moderne leven opgebouwd?
Een hymne aan den Arbeid, maar met meer lyrische kracht nog zingt die uit zijn
bronzen beelden. Daar zijn ze: de zwarte zwoeger die kolen loshakt, in de klamme
lucht van lampenrook; - de halfnaakte puddeler, wroetend met langen rakel in de
opbriesende fornuizen, of uitrustend, met zwaar hijgende borst, en die plebejische
lip die afhangt van vermoeienis; - zij zijn er allen, de scheppers van kracht en rijkdom,
harde muilen, waar zweet en kolenpulver op plakt, de oogholten als ingevreten door
vlam en duisternis, - de smid, de glasblazer, de scheepslosser, die staal en graan
in de havens versjouwt, dat de wereld het hebben zou, - en de weerharde visser,
en de zwijgende landman, die van de vroegste tijden af met hetzelfde gebaar over
de voren stapt en 't brood voor allen zaait, kijkend met scherpen blik over de
eindeloze vlakten.
Meunier heeft de tragedie van den arbeid gebeeld, hoe hij de ruggen kromt en
de kneukels verroest, de benen doet zwellen, de gezichten verhardt: het vreeslijke
getob in de mijngangen, die zijn als de hellecirkels uit een boze nachtmerrie, den
labeur die de mensen breekt en verbeest. Herinnert u dat bronzen verheven werk
waar zij weer, uit den nacht opgetrokken, naar het roetig licht van den schemeravond
opkruipen en wegijlen,
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als verlost. En kijkt naar dien Terugkeer, de kudde der afgesloofden, bevuild en
verkleumd, met inzakkende benen, in den werktuiglijken rythmus van den gang
voorbijtrekkend als een overwonnen leger, donker door den avond. Zo zwoegen
kerels en deernen hun leven door, een verloren willoos stukje van een grote doening,
intanding of wieltje van een ontzaglijke machine, tot eens de onverschillige dood
daar ingrijpt, - het grauwvuur, - en 't martelaarsvlees dan uitgerekt ligt, verbrand,
met daarover de hoge roerloze silhouet der moeder, die naar heur jongen kijkt, het
hart verscheurd, en schreeuwt noch snikt.
Elders toont Meunier den strijd van den mens tegen de stugge aarde die hij
openploegt met wrede inspanning van al zijn krachten, gebukt over haar; of de
maaier kijkt even op met verwijtenden blik, in de droeve verlatenheid der bijtende
zon: weer de arbeid als vermaledijding, waar de mensen onder bedwongen liggen.
Maar die bijbelse opvatting moet eindelijk voor een andere wijken. Deernis wordt
door bewondering overzongen. Uit al die ellende stijgt telkens weer de trots ener
eigene en machtige schoonheid. Dit is geen kunst van dromend medelijden, maar
eerst en vooral van mannelijke kracht: schoonheid van het werkende lichaam, van
den ingespannen wil en de rekkende spieren, trots om het bewustzijn van het kúnnen,
hoogmoedige vreugd van den hardnekkigen man die vecht met het natuurgeweld
of het wildloeiend vlammengewaai der smeltovens, grootse kalmte van wie zich
sterk weet. Ja, een hymne! Kijkt naar het brokstuk der Puddelers uit De Nijverheid,
of naar den Man met de tang:
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een zang van kracht, en daarbij dat bijzonder moderne van den werker die de
machine meester is, en zelfzeker, met scherpe gevatheid, aan 't wachten staat.
Meunier is wellicht de kunstenaar, die het volledigst de grootheid van den werkman
heeft vertolkt. Hij lijkt zelf een van die stoere kerels, die met zijn geweldige werk-poten
zijn eigen kunstgebied ontgonnen en bevrucht heeft.
Niet alleen een nieuw gebied: maar - wat men niet zo dadelijk opmerkt, - zijn
bewondering voor den arbeid heeft hem een nieuw gevoel voor 't leven der vormen
doen verwezenlijken: ik bedoel de rythmische beweging van het werkende lichaam.
Is, volgens Karl Bücher, die rythmische beweging de bron van alle prosodie, Meunier
is er een bewijs voor, dat hare heilzame kracht niet beperkt bleef tot de primitieve
kunst. Want zij heeft hem geleerd, wat de schoonheid is van den man, bij wien alle
spieren gespannen staan, één met den willenden geest, tot het verrichten van een
zware taak, maar tevens veerkrachtig gebalanceerd door het regelmatige, passende,
juist gewogene van heupendraai en armenzwaai, spannend gezwierd op dien
rythmus die 't werk verlicht. Iets als de oude Schijfwerper is eigenlijk weinig meer
dan een uitzondering in de geschiedenis der plastiek: de meeste beeldhouwers
hebben ons gegeven de rust van het staande beeld, of het hevig, uitslaande gebaar
van den hartstocht. Bij Constantin Meunier treft ons de beweging, struis en
harmonisch tegelijk, één-luidend, krachtig en licht, van den man aan het werk. De
brutale Smeder, met zijn platten muil en zijn stierennek, is er een mooi voorbeeld
van: men voelt er 't gemak van den zwier
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in, het geheel is prachtig van ponderatie. Hetzelfde zal wel opvallen bij den groten
Zaaier, den Maaier in den Brusselsen Kruidtuin, zoveel andere gewrochten. Maar
leeft dat evenwicht en die lenigheid eigenlijk niet in alle goede werken van Meunier?
Welke gratie bij die ‘Hiercheuse’ b.v., waarvan het jonge vlees zo kies onder de
vuile manskleren gevoeld wordt, met een zinnelijke frisheid die anders bij Meunier
weinig voorkomt: iets conventioneel-beminnelijks is er zeker niet in, maar wat een
machtige sierlijkheid in die korte armen, in heel het rythmische van dat lichaam aan
't werken gewend; niet de kop drukt het uit, maar heel de stand: groot, zuiver, en
veerkrachtig. Men zou kunnen zeggen: daar trilt nog iets door van het muzikale van
den arbeid.
Aan dien bijzonderen zin voor veerkrachtige struisheid is wel ten dele de schone
eenheid van Meunier's figuren te danken. De ‘Hiercheuse’ zou tienmaal groter zijn,
nog zou ze door even zuiver ineensluitende verhoudingen treffen als het
oorspronkelijke model. Niet vele werken van onzen tijd kunnen die proef doorstaan;
maar bij Meunier hebben de kleinste figuurtjes de grote monumentale lijn. Die zin
voor het monumentale geeft hem, onder de moderne beeldhouwers, een eigen
betekenis.
Hij ziet in 't groot. Hij peutert niet: de sterke uitdrukking van zijn gedachte is hem
voldoende. Dat is weleens zijn zwakheid, en doorgaans zijn kracht. Hij bekreunt
zich niet te veel om de bijzonderheden, en richt zijn beelden op in hun geheel, zo
dat zij ineens, zonder te-nauw-geziene verfijning, uit zijn geest en uit zijn handen
schijnen gesproten. Vandaar de grootheid
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van beeldjes als de Man die drinkt, de slanke sierlijkheid van den Glasblazer.
Jammer dat Meunier geen monumenten werden besteld! 't Is echter nog niet te
laat: de droom van den ouden meester moet nu verwezenlijkt, - de Verheerlijking
van den Arbeid, met zijn massale kracht als gegroeid uit den grond zelf, bezingend
in enorme beelden en reliëfs, werkelijkheid en poëzie voor een ieder, de grootheid
van den handenarbeid, in de fabriek en in de mijn, in de haven, op het land, de
machtige schoonheid van hen die op hun brede schouders heel den
maatschappelijken bouw dragen, de scheppers van allen rijkdom, - en vooraan de
Moeder, die mensen maakt. Meunier is de man om, midden in ons leven, in een
samenvattend beeld de wezenlijkste krachten en het voelen en willen van heel de
gemeenschap te belichamen.
Want zijn gevoel zelf is monumentaal, algemeen van aard, rechtstreeks uitgedrukt
maar vergroot door zijn eenvoud zelf, eenvoud waar nog iets in is van den smaak
der aarde. Het werk van Constantin Meunier spreekt zoveel uit in lyrischen vorm,
dat in de mensen van dezen tijd, binnen in, aan 't sluimeren lag: dat opnemen van
alle leven, ook het ruigste, in de schoonheid van een ruimer levenssamenvatting,
dat meêvoelen met de misdeelden...
‘Race d'Abel, dors, bois et mange...’

Het ras van Kaïn zwoegt onder de aarde, maar 't bewustzijn van zijn kracht is nu
ontwaakt, het begint zijn blik op te slaan, die rekenschap vraagt. Verwach-
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ting en grootheidswil die thans in de volken wakker wordt, voorgevoel van velen
en velen, het staat hier al geklonken tot vaste waarheid, voor allen.
Ja, het werk van Meunier wordt gedragen door iets dat thans door de grote menigte
stroomt; zijn eenvoudige en geestdriftige ziel heeft opgericht, voor het volk der
straten, het beeld dat van diepere en hechtere gemeenschap zingt. Zijn kunst is
weer, als de Franse kathedralen der dertiende eeuw, het open boek waarin iedereen
zijn eigen gedachte leest, de stem van heel een spraakloze massa. Zij is voor ons
een werkelijkheid en een voorspelling.
In 't eerste deel van dit opstel heb ik getracht, den algemenen indruk van Meunier's
werk in woorden om te zetten, mij overgevend aan de lyrische macht die uit zijn
beelden zingt, ons overweldigt en meêvoert. Nu draai ik er weer rond, in kalmer
betrachting: wàt heeft me eigenlijk gepakt, en hoe zit die kunst ineen? De visioenen
van Meunier staan daar nog voor mij, omgeven van de trillende warmte der
bewondering. Maar 't is een geestdrift van korten brand, die niet nader bevoelen en
inniger begrijpen wil.
Het verklaart al veel van Meunier's vormenwereld, dat nooit de techniek óm de
techniek voor hem van belang was, de uiterlijke knapheid van doen, maar altijd en
in de eerste plaats de gedachte, het innerlijk geziene, de wonderbare samengroei
van werkelijkheid en verbeeldend gevoel, het beeld dat in den dichter rijst en er zich
tot passenden vorm doorworstelt.
Hij was lang schilder en tekenaar, is eerst op lateren
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leeftijd weer beeldhouwer geworden; sedert heeft hij met penseel en tekenkrijt
niet minder dan met den beitel zijne idee benaderd: altijd eerst en vooral, door welke
middelen ook, de sterke rechtstreekse aanduiding willend van het denk-beeld.
Evenals de vroege Griekse tempelplastiek, evenals de dertiende-eeuwse
kerkportalen te Chartres, Amiens of Bourges, - monumentale cyclussen waar een
gemeenschappelijk ideaal in straalt - is het werk van Meunier niet de nauwkeurige
weergave van een brok natuur, maar belichaamt een breed gevoelde gedachte; de
vorm is slechts een teken, dat den geest in beweging brengt, dat den geest verder
voert dan de grenzen der stoffelijke uitvoering; de idee en haar vorm leeft dan in
ons voort, groeit voort in ons met de eeuwige schoonheid van den geest, wordt een
herinneringsbeeld dat de volmaaktheid nabijer komt dan de stenen of bronzen
gestalte van het werk zelf.
Ik sprak van een hymne aan den Arbeid: ja, de kunst van Meunier is in de eerste
plaats van lyrischen aard. Zij wordt gedragen op de innerlijke beweging, en leeft
door haar alleen. Vandaar, hare buitengewoon aangrijpende kracht; vandaar ook,
enige tekortkomingen. Wat Meunier schept in ogenblikken van hartstocht of
zachtwarme liefde zal onder 't allerbeste blijven staan, dat onze tijden hebben
voortgebracht. Maar de geestelijke atmosfeer is niet altijd even geëlectriseerd, het
gevoel staat niet altijd even gespannen, soms lijkt het niet volgroeid en rijp van
geleefd leven, niet rijk genoeg om tot één visioen te worden, het gehéél te
doordringen en te bezielen, en dan mist het beeld weleens de nodige
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hechte gebondenheid, en laat het beknopte der behandeling ietwat onbevredigd.
Ik zeg wat ik voel, en wil hierin zo eerlijk zijn als Meunier zelf. Mag ik bekennen,
dat ik hem óók om zijn gebreken liefheb? Want zij zijn een teken van zijn eerlijkheid.
Is het gevoel wat massaal, dan blijft het bij een onuitgewerkten vorm; is het niet bij
machte, om met overtuigende kracht uit alle bijzonderheden te spreken en die tot
een geheel te klinken, dan zal er onderdoor wat losser werk lopen. Maar niets wordt
onder mooien schijn verheeld, en kunstgrepen ontbreken ten enen male. Zoals het
is, is het. Het echte, wezenlijke in Meunier is te groot, dan dat hij door knapheid zou
willen verbluffen. Het is geen geringe verdienste, dat de grijze schepper, met al zijn
ervaring, aan een figuur nog 't een of ander eens bederven kàn, waar zovele
academisch-geschoolden, die nooit wat te zeggen hadden, hun lege gladheid en
gewikste ‘perfectie’ zouden uitstallen. Wie zou zich op zulk een bijzonder
ongekunstelde, innemend naïeve wijze kunnen vergissen, als in de onvaste
samenstelling van zeker verheven werk der Verheerlijking van den Arbeid? Maar
is er een lyrische kracht die door het relëef waaien mag, als in De Nijverheid, waar
één innerlijk bewegingsmotief alle lichamen spant en plooit, onder de briesende
vlammenvlaag, dan worden alle standen en gebaren en uitdrukkingen door
eenzelfden rythmus verbonden, machtiger dan welke behendig saamgevoegde
lijnen-harmonie.
Aan de echtheid van Meunier hebben wij 't te danken, dat hij zijn eigen meester
was, altijd zijn eigen weg ging. Ik weet niet waar ik gelezen heb, dat hij den invloed
van
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Rodin ondergaan heeft: zulks hoeft nauwelijks tegengesproken. Zijn beste werk
stond er al, toen hij Rodin leerde kennen. Hun enige verwantschap is, dat beiden
met stouten greep, wars van alle academisme, hun ideaal verwezenlijkten, - en dat
beiden boven al het verdienstelijke dat thans wordt voortgebracht, uitsteken door
hun genialiteit, ontzag inboezemen door de hoogheid van hun pogen, door omvang
en betekenis van hun werk.
Rodin, - ik weet niet of er onder de zuiverste Grieken één is, die groter dichter
van het Leven mag genoemd worden, die op wonderbaarder wijze het minste stukje
vlees heeft weten te bezielen, gevoeliger het bloed heeft laten omlopen onder de
ademende huid; een hand, een vinger, 't heeft alles bij hem dat onbepaalbare dat
men de levenslijn kan noemen, de lijn die is als een kortstondig-ingehouden
beweging. Veel meer dan door den dramatischen omtrek treft Rodin door de innerlijke
boetsering, alle onmerkbare overgangen zo rein uitwerkend, dat men aan 't gezegde
van Hokusai denkt: die wilde er toe geraken om geen punt meer te tekenen, dat
geen leven zijn zou. Geen trek bij Rodin, of hij is als de samenstelling van een
menigvuldigheid van vlakken. Hij vereenvoudigt ook, maar dan na lange en
zorgvuldige ontleding, na strenge uiteenzetting van de geringste bijzonderheden.
Zijn rustige lijn is een samenstel van vele mogelijke bewegingen.
Maar Rodin is bijziende, en laat het te dikwijls in zijn werk blijken: hij vervalt
weleens in het fragmentarische. Zijn monumentaal werk behoort niet altijd tot het
beste wat hij gemaakt heeft... Meunier zal zich
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niet zo pijnlijk bekreunen om de tot het uiterst doorgedreven behandeling aller
onderdeeltjes, maar voelt en ziet groot, en weet het gebaar dat machtig op de lucht
aftekent, en tot de menigte spreekt.
Bij Rodin, als bij Donatello, de liefde voor àlle vormen van het leven. Met dezelfde
belangstelling, met dezelfde tedere bewondering heeft hij het harde of
sappigbloeiende vlees weergegeven, de frisse huid van het jonge meisje, de ruïne
van 't oude wijf. Alles wat rondom hem in 's werelds zonneschijn wisselt in gestadige
herschepping, hij heeft het voor een ogenblik willen vasthouden en vereeuwigen,
elk ding met zijn eigen schoon, elken trek in zijn eigen betekenis gevat. Het is wel
kenmerkend voor hem, dat hij zich zelf ontdekte, den oorspronkelijken
scheppingsdrang in zich voelde opstijgen, toen hij teBrussel wonend als werkman
bij een beeldhouwer, elken Zondag naar het Zoniënbos vluchtte, en er in de stilte
den duizendvoudigen, lenigen, spontanen groei van bomen en planten gâsloeg en
in zich opnam. Hij is een der grootste vinders van vormen en rythmen die ooit bestaan
hebben, de kunstenaar die met pantheïstische liefde het volledigst onzen nieuwen
religieuzen zin voor het al-leven heeft uitgebeeld. Die zin is de eenheid van zijn
werk.
Meunier is uitgegaan van een zekere visie, van een bepaalde opvatting van de
schoonheid van den werkenden man, veel meer dan van dien trek naar elke gedaante
der eeuwig veranderende natuur. 't Is of Rodin zich door de natuur liet dragen, waar
zij hem heenvoeren wil, terwijl Meunier van den beginne af vast staat, gevend een
stuk werkelijkheid zoals hij het in zijn binnenst
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weerspiegeld en herworden ziet, geheven op zijn gevoel, dat niet aan alle zijden
openligt tot rijke verscheidenheid van plans en ver verschiet, maar imponeert door
zijn grootheid, zijn hoge en eenvoudige macht.
Juist daarom wordt men, bij een tentoonstelling zijner werken, zoals vóór een
paar maanden te Brussel gehouden werd, door een zekere eentonigheid getroffen.
Er zijn koppen die men gestadig weerziet, bij den mijnwerker zowel als bij den
landbouwer, en in de behandeling van handen en voeten b.v. is zeker niet zoveel
afwisseling als in de werkelijkheid zelve. De monumentale zin van Meunier heeft
hem in de eerste plaats tot schepper van algemene typen gemaakt.
Sommige figuren schijnen zelfs meer te leven door de gedachte die in hem
geworteld is, dan door de rechtstreekse gewaarwording van het zijnde en wordende
rondom hem. Er zijn er die naar allegorie overhellen - Zaaier met de ploeg - en in
De Oogst wordt de werkelijkheid zo willekeurig gezien, dat de idee wel ietwat van
hare overtuigingskracht verliest. Ja, het moet me van 't hart: ik weet niet waarom ik
bij zekere beelden uit den laatsten tijd noodzakelijk moet denken aan de onreëele
literatuur van romantische Zola-navolgers: meer ingenomenheid met een strekking,
een persoonlijke opvatting, dan open oog en eenvoudig natuurlijke liefde voor wat
is.
De grote Zaaier b.v., boven op de Verheerlijking van den Arbeid, zou me nog
meer aangrijpen, als hij niet in de toekomst scheen te kijken. De gedachte wordt
hier al voldoende uitgesproken door de heerlijke beweging van den zaaienden arm,
het gebaar sterk van
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spier en zenuw, vol latente wilskracht, bemeesterd en zeker: die arm is zeer
duidelijk van betekenis, maar toch geheel en al niets dan leven, gezien en gevoeld
door een geniaal beeldhouwer, terwijl er in het hoofd een symbolisch bijsmaakje is,
dat zich enigszins opdringt.
In zijn meeste landbouwers-figuren geeft Meunier ons iets anders dan zuivere
werkelijkheid. Elk stuk is als een strophe van den zang - zang van mannelijken wil
en strevende kracht, - die in hem zelf aan 't luiden is. Om nu maar op éne
bijzonderheid te wijzen: opstand tegen het drukkend geweld der natuur heb ik nooit
in den blik van een boer gelezen: die opstand is iets van ons, iets van Meunier - of
Millet, - niet van den boer zelf.
Alleen het feit dat ik hier Meunier en Millet in énen adem noem, bewijst dat het
me eigenlijk niet te doen is om ‘critiek’, maar om kenmerking van 't wezen dier kunst:
dat soms Meunier, evenals Millet, de mensheid niet in allen eenvoud vertolkt zoals
die is, in hare eeuwige en algemene betekenis gevat, maar eigen streven, van
tijdelijk belang, en bij-bedoelingen, die naar elders wijzen, sterk aanduidt en
vooruitschuift, stempelt nog een groot deel van zijn werk tot romantische kunst.
Een groot deel, misschien vooral onder het werk der laatste tien jaren te zoeken:
meer dan vroeger schijnt daar de welbewuste wil te hebben meêgetimmerd aan 't
gevaarte van die kunst. Maar - evenals bij Millet, - voel ik me nog meer aangetrokken
en gepakt door zo menig innig-gezien, direct en eenvoudig uitgedrukt visioen, waar
opvallend gebaar van handelende figuren ten enen male ontbreekt. Ja, Meunier
heeft genoeg
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werk geleverd, waar de persoonlijke idee, die van een nieuwe gemeenschap
droomt en zingt, moet verbleken voor een alles doordringende liefde, die de nieuwe
gemeenschap ís. Daar zoek ik zijn zuiverste daad, zijn volste kunst. Men denke aan
sommige beelden van ‘kolenkoppen’ - ‘tiess-'di-houille’, - die ik niet nader meer weet
aan te wijzen. Iets van dat gevoel leeft ook in 't oude en stramme Mijnpaard, die
ruïne van hoekige schonken en ingeslonken balg, den achterpoot lam optrekkend
in 't werktuiglijke van den stap, den verslaafden knol, die veel doorstaan heeft, zo
gedwee en zo goed. Maar nergens, geloof ik, zo breed en groots als in de Vrouw
uit het Volk: daar is een innigheid die het geheel doortrilt en bezielt, zodat het minste
trekje ons warm aandoet. Dat afgesloofde en stille hoofd blijft in mijn herinnering
staan, omgeven van 'k weet niet welke atmosfeer van vrome genegenheid, - van
begrijpende liefde.

1902
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Iets over ons
Ter inleiding van het tijdschrift ‘Vlaanderen’
Tien jaar geleden is 't, dat ‘Van Nu en Straks’ midden in het provinciale wereldje
der Vlaamse letteren kwam opduiken. Het hoefde niemand af te breken: het
verscheen, en had het gezag in handen. Het bleef het zuiverst en invloedrijkst orgaan
van 't opgroeiende Vlaamse geestesleven, en heeft hier heel een geslacht
opgekweekt: zelfbewust, in zang en gedachte.
't Is ook zowat tien jaar geleden, dat de Dichter, die meer dan een kwart eeuw
gezwegen had, de oude Meester, dien ze doodgetreiterd waanden, zijn stil en klaar
hoofd weer verhief: in 1893 kwam Tijdkrans uit, dan Rijmsnoer . Door ‘Van Nu en
Straks’ werd Guido Gezelle voor de eerste maal (Maart '96) als de grootste
Nederlandse dichter van zijn tijd erkend en gewroken. In denzelfden jaargang gaf
Streuvels zijn eerste stuk van betekenis. Westvlaanderen ontspande zijn krachten
voorgoed, het sap brak los, en daar ging het aan 't bloeien als één geweldige
bloeiende boom, - een hoge vreugd voor altijd.
Het bleek dan ook dat elke groep, in Vlaanderen als in Brabant, gedragen was
door bredere stroming, en dat de zaak der literatuur hier niet staan of vallen zou
met persoonlijk inzicht of scheppingswil van een paar
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‘leiders’. Want nieuwe werkers zagen we opkomen, hier en ginder, in elke gouw,
en zij brachten weer wat anders, hun eigen werkelijkheid.
Terzelfdertijd was het Vlaamse bewustzijn maar aldoor aan het stoten en 't
opstuwen, strevend naar hoger zelfstandigheid in hechter-gevoelde gemeenschap.
De Vlaamse Beweging bleef niet enkel een strijd voor het verkrijgen en handhaven
van taalrechten; zij wilde niet alleen meer op staatkundige, maar rechtstreeks op
sociale toestanden inwerken, en tevens trachtte zij meer en meer de wetenschap
en heel ons verstandelijk leven te omvatten.
Die verschillende krachten drongen in dezelfde richting. Nu hebben ze elkaar
herkend, en treden vereend op. De denkbeelden der jongeren zijn haast gemeengoed
geworden. Wat in 't ouder geslacht onzuiver was ligt gebroken en lam, maar wat
wezenlijk leefde is eerder verjongd, en sluit zich aan bij onzen nu rijperen wil.
Jeugdiger talenten zijn bijgesprongen, en scharen zich mede om de nieuwe vaan.
Geen bijzondere groep meer, maar het dichtende en denkende ‘Vlaanderen’ komt
hier aan 't woord.
Die samenwerking bleek nu noodzakelijk, want klaarder dan ooit staat de taak
ons voor ogen. Dat onze goede schrijvers in de aanzienlijkste tijdschriften van
Noord-Nederland zeer gewild zijn, dat hun boeken er met bijval begroet worden, is
heel verheugend, maar blijft toch bijzaak: zij moeten in het Vláámse volk kunnen
doordringen, daar vasteren voet krijgen. Wat zij zeggen en zingen mag niet meer
over de hoofden heen slaan, hun eigen akker moeten zij bevruchten, tot groter
macht
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van 't gezamenlijke taalgebied. Hier ligt hun plicht, hier ligt ook hun schoonste loon.
Hier moet een ruimer publiek opgekweekt, óns publiek, dat het best de stem zal
begrijpen die opklinkt uit zijn eigen hart.
Is er geen wondere samenhang van dichter en volk? Het dadelijke en natuurlijke
beeld, de spontane schakeringen der taal, den grondtoon van 't bewegende gemoed,
haalt de ‘vlinder’ het niet al uit de natuur en de menselijkheid die hem omgeeft en
meêleeft met hem? En zullen het eindelijk dan toch die mensen van zijn land niet
zijn, die zijn geheime schoonheid het best in zich zullen opnemen en ze maken
aldoor tot nieuwe schoonheid?
Vlaanderen ligt niet meer te sluimeren, het wil groeien. Het zal nog wat duren eer
het met zekerder smaak de zijnen zal herkennen en ten volle begrijpen en liefhebben.
Maar wie geduldig wachten kan en zich maar niet laat afleiden, zal zijn werk dan
sterker voelen en duurzamer. Wie nog heel een leven voor zich heeft zorge voor
de vreugd van zijn ouden dag.
Niet om onze literatuur gedrukt te krijgen hebben we een Vlaams orgaan nodig,
maar wel en alleen om op ons eigen land in te werken. Onze Hollandse vrienden
zullen wel aannemen dat wij best weten wat hier moet gedaan worden. Maar wilden
zij dat níet aannemen, één reden is voldoende om het bestaan van dit eigen orgaan
te rechtvaardigen: de Hollandse tijdschriften van enige betekenis vinden in
Vlaams-België geen aftrek, en alle pogingen om die een uitgebreider lezerskring te
bezorgen bleven vergeefs.
Wat bewijst, duidelijker dan alle uiteenzettingen, dat
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er nog altijd een groot verschil is tussen Noord- en Zuid-Nederland.
Sedert drie eeuwen hebben Noord en Zuid zich niet ontwikkeld in dezelfde
staatkundige noch dezelfde godsdienstige omstandigheden. Het Noorden heeft drie
eeuwen onafgebroken rijke beschaving achter zich, en daar loopt de taal in vaste
schoenen; zij heeft er zich gevormd en geplooid naar alle mogelijke
geesteswendingen. En hier? Hier strijdt het Nederlands voet voor voet tegen een
vreemde spraak; ons wezen ontwindt zich en klaart eerst op uit den ‘Belgischen’
schijn; de wetenschap en 't hoger verstandsleven zijn nog grotendeels verfranst.
Wij streven naar een eigen cultuur die ons allen verenigen zal, ons geheel dragen,
ons steviger stap zal geven en voller en zekerder zwier van gedachtenbeweging:
maar die cultuur hebben we nog niet. In dat opzicht mogen we Holland veel benijden,
- al is onze jeugd en onze dadelijker, spontaner gevoelsuiting ook wel iets meer
waard dan een nuchter glimlachje. De Vlamingen zijn dus, doorgaans, met ándere
gebreken behept dan hun ‘Noorderbroeders’. Voorlopig kan 't hiermeê volstaan:
beschouwen wij onze letterkunde in haar geheel, dan zien wij er iets anders in dan
in de Hollandse, - dit niet alleen om sommige dialectische eigenaardigheden, waar
men zich wel eens aan vergaapt. En daar valt nu niet veel over te twisten: de
toekomst alleen kan ons leren, wie op den breedsten grondslag zal gebouwd hebben.
Misschien mogen wij eens den droom van een Groot-Nederlandse beschaving
en een Groot-Nederlandse literatuur in 't volle daglicht begroeten. Maar niet vroe-
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ger, dan wanneer wij geheel ons eigen geworden zijn, wanneer dit volk zich
opgewerkt zal hebben volgens eigen aard en eigen groeikracht.
Men zegge nu niet, ginder boven, dat wij ons wensen af te zonderen. 't Ware
overbodig daar een woordje van te reppen, had ik niet in een paar bladen gelezen
dat we in ‘Vlaanderen’ eenvoudig maar aan de Hollandse critiek wilden ontsnappen!...
Hoezo? Sinds enigen tijd hebben we over de genegenheid dier critiek waarlijk niet
te klagen! Is een eigen orgaan het enig middel om hier alle ‘slapende botten’ te
doen schieten, toch laten wij den wakkeren wind uit het Noorden er zo lustig mogelijk
om waaien en spelen. Om een eigen cultuur te bereiken heeft Vlaams-België het
intellectuele Holland nódig. Maar ook alleen door een Vlaamse uitgave als deze
kan het Vlaamse publiek bekend worden met de Hollandse schrijvers. Door onze
boekbesprekingen zullen wij die hier binnenbrengen. En, tussen haakjes gezegd,
aan de critiek der goeie Vlamen zullen zij misschien ook wat hebben.
Wel ja, onze literatuur is anders. Zij kán in heel het Vlaamse volk doordringen,
en 't is geen ijdele droom, dat sommigen onzer beste dichters en novellisten hier
eens zullen bekend en gelezen worden als Conscience, wat voorlopig niet te
verwachten is van de mooiste verzen van Verwey of het pittigste proza van Van
Looy. Daarom, en nog eens: hier ligt ons werk.
De toekomst onzer literatuur is onafscheidelijk van de toekomst van ons volk. Wie
onder u, Vlaamse vrienden, zal de aandoening beelden die woelend in hem heldert
of het leven dat daarbuiten onder 't hemellicht
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tafel gaan buigen, zonder dat de idee der wedergeboorte van 't Vlaamse volk, hij
wete 't of niet, overeind achter hem staat? Wat is onze literatuur, als het land daar
lam ligt en blind en doof? Zij stelt hare hoop in al wat hier aan 't gisten en 't heffen
gaat, al wat de korsten breekt; zij is maar een deel van dien groten ingespannen
drang die 't land herschept, de literatuur vóelt hier dat ze samenhangt met
wetenschappelijke en sociale beweging, met al de krachten die, van waar ook
gekomen, van welken godsdienst, van welke partij ook, ons volk bewustmaken en
ontvoogden willen. Een tijdschrift, dat daar geen rekening meê houdt, kan hier niet
voldoen.
Er is al zoveel gesproten uit dezen wildsappigen grond, al ligt hij nog grotendeels
braak; wat zal het eerst zijn, als invretende ellende en verfransing eens wijken
moeten? En hoe zouden we met onverschillig oog naar den strijd kunnen kijken, wij
die toch weten wat in dit veie Vlaanderland nog overal aan 't sluimeren is, in de
diepe aarde, en eens onder lauwere luchten rijpen zal en rijpen...
Moge dan Groot-Nederland oogsten! Wij doen intussen het beste werk dat onze
handen te doen vinden, zo gewetensvol mogelijk.

1902

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

237
aant.

Leo Simons over Nationaal Leven

Er wordt ons in de ‘Studies’ van Leo Simons heel wat aangeboden: nevens het
uitvoerige stuk, dat de prachtuitgave van Gijsbrecht inleidde, allerlei opstellen over
volkenpsychologie, Vlaamse Beweging, Nederlandse congressen, stambelangen...:
meer dan ik bespreken kan. Ik wil nu alleen op 't een en ander wijzen, dat voor het
Vlaamse publiek van bijzonder belang is.
In die verzameling lezingen en artikelen, die twee derden van het boek uitmaakt,
is er een eenheid, natuurlijk en hecht: de nationale gedachte, overal aanwezig, het
geheel dragend en doordringend.
Nationale gedachte... Wij kennen een romantische liefde tot den stam, die groeit
uit zeer onbepaalde, anorganische gevoelens, en zich dan ook maar uiten kan door
al-te-flauw-omlijnde denkbeelden, afbrekenden rassenhaat, en veel bombarie.
Slechts in bijzondere gevallen is zij te onderscheiden van die rammelende patriotterij,
die door de regeringen op kunstmatige wijze onderhouden wordt. En, aan een
anderen kant, lijkt me het dromend, blauwogig en slapgevleesd humanitarisme wel
een broertje van de grootsprakige en ietwat aangeschoten pantsermaagd met degen
en lauwerkrans, die de vaderlandserigheid verbeeldt.
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Maar er is ook een nationaal gevoel, dat staat op vasten grond van werkelijkheid.
Naast het bewustzijn van wereld-gemeenschap met klasse- en geloofsgenoten ‘geloof’ kan hier in zeer ruimen zin worden opgevat - erkennen we ook onzen
samenhang met ons volk, dat stukje mensheid dat door gemeenschap van taal en
levensvoorwaarden, door het samen-leven zelf, tot het gevoel kwam van zijn eenheid
en zijn zelfheid. Het volk is onze natuurlijke omgeving, wij zijn er een deel van, het
heeft ons gemaakt, het heeft ons grondwezen bepaald. In ons volk alleen kunnen
we ons de stelligste vrijheid veroveren, die is: macht tot handelen, in het milieu dat
het best met onze daad overeenstemt. Wie zelfstandig is wil een zelfstandig volk
om zich. En zoals de mens, die het meest zich zelven bezit, het vrijst en gemakkelijkst
in ruimer kring kan omgaan, zo ook de natie: hoe meer die zich zelf bezit, hoe
bredere geestelijke betrekkingen die zich scheppen zal, hoe bewuster inzien wat
ze bijbrengen kan tot verwezenlijking van wereld-doeleinden.
Verantwoordelijkheid tegenover zich zelf, plicht tegenover zijn volk, betekenis van
eigen volksleven voor de algemene beschaving: dat alles sluit ineen, maakt het
‘nationale’ leitmotiv uit, dat de studies van L. Simons tot een geheel verbindt. Al zijn
de meeste gelegenheidsstukken, in weekbladen verschenen, van 1891 tot 1902,
de geest is één: kenmerk ener sterke persoonlijkheid, en bewijs dat zij hier volle
recht van spreken heeft.
Want dat die eenheid niet afgeleid werd uit enige klare begrippen, vooropgesteld
door het schiftende verstand alleen, maar de uitdrukking is van den hélen mens,
blijkt uit de taal, het ganse boek door. - Jammer

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

239
aant.

maar, dat de vervaardigers van Vondel's prachtuitgave, en daardoor ook Simons
met zijn Inleiding, in archaïsche vormen gingen vastliggen, terwijl de stem van Vondel
toch altijd uit de nabijheid klinkt, natuurlijke opwelling van algemene menselijkheid.
- Maar, dat nu daargelaten, is 't hier overal een taal met merg in de pijpen,
wilskrachtig, zuiver, gedragen, taal van iemand die zichzelf meester is: door en door
Hollands, wat stug weleens, zonder dien vluggen en gullen zwier van sommige
Vlaamse prozaschrijvers, - maar innerlijk warm toch en kloppend; de geestdrift staat
niet dadelijk op het gezicht te lezen, maar zij leeft in de diepte, ingehouden,
onblusbaar; de man komt u niet tegemoet met open armen en drukte van
vriendelijkheid, maar aan zijn fiksen handdruk herkent ge 't meêvoelende gemoed.
Leo Simons is een der weinige Noord-Nederlanders, die, een twaalf jaar geleden,
al belang bleken te stellen in jonge Vlaamse Beweging en jonge Vlaamse literatuur;
hij is een der enkelen, die getracht hebben die literatuur niet alleen als zuiver
kunstenaar, maar in verband met Vlaamse toestanden en Vlaams leven te begrijpen.
Onze strijd, dat spreekt vanzelf, bekeek hij doorgaans van buiten, - hij heeft b.v.
een andere mening dan wij over onze verhouding tot de Walen, - en juist daarom
had hij een klaar oog voor onze gebreken: gemakkelijk opflakkeren van rhetoriek,
onderlinge bewieroking, overheersing van politieke kleingeestigheid. Maar zijn critiek
van al 't onwezenlijke in de Vlaamse Beweging, al bleef ze lang op de maag van
het parade-flamingantendom liggen, was heel wat anders dan die koude en niets-
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begrijpende verachting, waarmeê sommige Hollandse krantenschrijvers ons
lieten voelen, hoe ‘superieur’ ze waren. En Simons deed meer: het eerst heeft hij
duidelijk gezegd, dat de Vlaamse Beweging, om vasten voet te krijgen, niet eenvoudig
een taalstrijd mocht zijn, maar een sociale beweging, in de ruimste betekenis van
dat woord. Dat was in 1891, na 't Nederlands Congres teGent, waar men het druk
had ‘over zoo velerlei kleine belangetjes van boekengeleerdheid... over zachtlange
en gemengde e's’ en wat dies meer zij: ‘Niet in het openliggende zand moeten zij
hun beuzelingen gaan schrijven, in tijden van opkomenden storm, als wij nu beleven...
De taal is gansch het volk, zij is de natie zelve, luidt een zoo vaak misbruikte spreuk,
dat zij tot banaal afgesleten pasmunt is geworden. Over haar juistheid wil ik hier
niet rechten; alleen zeggen dat, indien zij waar is, wij onze taalzaak dan ook tot
eene volkszaak dienen te maken. Wat te behandelen valt, zijn de groote vragen,
die de volksbeschaving beheerschen’ (blz. 121).
Wat van mijn ‘Kritiek der Vlaamse Beweging’ het meest invloed had op ons Vlaams
wereldje is slechts een rechtstreekse voortzetting van de denkbeelden, door Simons
hier uitgesproken. Sedert hij dat schreef zijn twaalf jaren voorbij, er is hier - vooral
door prof. Mac Leod, - veel omgewoeld, en de zaken staan nu wel anders: op
openlijke tegenkanting stuit de zogenaamde ‘nieuwe’ Vlaamsgezinde richting niet
meer. Zij is dan ook maar een ontwikkeling van veel wat oudere flaminganten hier
al aangepakt hadden. Maar zij wenst beslister met alle onvruchtbaar romantisme
af
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te breken, onafhankelijker te zijn van partijen-politiek, en stelselmatiger op de
toestanden zelf in te werken, op de meest directe wijze: dit laatste veronderstelt niet
alleen dat zij de taalbeweging uitbreidt tot de wetenschap en heel het verstandelijk
leven, maar dat de taalvraag haar slechts een middel is tot sociale opbeuring van
ons volk, en dat er, buiten de taalvraag, ook zuiver economische belangen zijn, die
haar niet mogen ontgaan.
Leo Simons heeft, zijnerzijds, zijn hoger-aangehaalde mening stilletjes laten rijpen
en in zijn laatste opstellen is zij hoofdzaak geworden. Zij wordt het knapst
samengevat in de zes stellingen, door hem ingediend op het Nijmeegs Congres
(blz. 159, nota) en waarmeê hij 't volgende standpunt inneemt: De behartiging van
stambelangen betekent: bevordering van 't volksbelang, dus ‘zorg voor het lichamelijk,
maatschappelijk, geestelijk en zedelijk welzijn van alle volksgenooten’ en is ‘niet af
te scheiden van deelneming in den grooten maatschappelijken hervormingsarbeid
van onzen tijd.’
De bedoeling dezer stellingen was, het Nederlands Taal- en Letterkundig Congres
te hervormen tot een Algemeen Nederlands Congres, waarvan de taak zou wezen:
‘volksteelt’.
De practische inrichting van een dergelijk Congres, wil het ernstig werken, zal
wel niet makkelijk zijn, - dat ware nu eens nader te bespreken. Voorlopig kunnen
we dat programma voor onzen Vlaamsen strijd overnemen, mits we ons niet in 't
wijde laten leiden door dilettanten, en ons beperken tot enkele hoofdvragen. Er zijn
hier al zoveel maatschappijen die betogingen op touw zetten en de regering met
verzoekschriften be-
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stormen: er moest nu eens gedacht worden aan een Flamingants verbond voor
sociaal werk.
Het boekje van Aug. De Winne, Door arm Vlaanderen , komt hier wel te pas. Het is
geschikt om ons den Vlaamsen Leeuw een toontje lager te doen zingen. Heel de
afgesloofde armoede van Vlaanderen gaat daar voorbij: de touwdraaiers vanHamme,
de wevers vanZele, de vlas- en katoenspinners vanGent, de steenbakkers, de
kantwerksters, de boerenknechts, de vissers... En nergens een menswaardig
bestaan: er slaven daar hele bevolkingen van bruten, met den zwaren knuist van
ellende en onwetendheid onafweerbaar op den nek. De Winne stelt ons voor feiten:
gezinnen met 21 kinderen, waarvan er 16 omgekomen zijn; vijfjarige jongetjes die
van 's morgens tot's avonds op de baan van den touwdraaier lopen; lonen van 7 fr.
voor 72 uren arbeid; werklieden die weken lang slechts vier uren daags slapen;
gemeenten met 80% analphabeten. Neen, ‘zij zullen hem niet temmen!’... maar wat
worden de Vlaamse vrouwen, wat wordt het komende geslacht, in zulk een
verbeestenden toestand? En hoera voor de helden van 1302! maar als we nu maar
liever om ons heen keken: voor de Vlaamse Beweging ligt hier werk genoeg.
Het is zeker niet te verwachten, dat een congres voor ‘volksteelt’ met het zalfje
der sociale genezing zal mogen pronken. Maar als alle flaminganten eens beseffen,
dat ‘vervlaamsing’ niet volstaat, dat de Vlaamse vraag ook een economische vraag
is, en dat zij in haar geheel moet aangepakt worden: dan zullen zelfs die ijveraars
voor de taal, die zich tot het ‘In Vlaanderen Vlaams’
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beperken, en schuw ineenkrimpen waar van socialen strijd wordt gesproken,
toch beter inzien, op welke wijze zij hun krachten het doelmatigst zullen gebruiken.
Had men het hun wat vroeger in het oor geknoopt, dan zou er nu wellicht minder
ongelezen officiële papiererij vertaald worden, maar de volksboekerijen zouden
talrijker zijn; we zouden wellicht geen Academie bezitten maar een degelijk Vlaams
vakonderwijs; en we zouden nu voor het gevaar niet staan, dat in de provincies
Antwerpen en Limburg, het zo uitgebreid nieuw kolengebied aan verfransing zal
worden prijsgegeven, doordat de Vlaamse werklieden, te karig met vakkennis
bedeeld, daar alleen, naar een kernachtig woord, als koelies kunnen dienen.

1903
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Particularisme?

I
Sedert een paar jaren bimbamt er dialect uit alle Vlaamse torens. De lekkere wind,
die uit den Avelghemsen hoek langs de Schelde scheert, heeft het in jonge hoofden
gezaaid, tot in 't kille Noorden toe. In zijn klokkenspel gezeten laat Teirlinck de
slepende e maar triomfantelijk losspringen waar ze wil, en hier en daar wordt het
‘nieuwe geluid’ opgevangen. Doch de ouwe heren die 't beter weten, beginnen
misnoegd te grommen, en zeggen dat al die kwaperterije de toekomst der
Nederlandse taal in gevaar brengt.
De zogenaamde ‘particularisten’, beschuldigd van allerlei kattekwaad, - dat ze
ons van Holland willen losscheuren, dat ze de uitbreiding van 't Nederlands
tegenwerken, dat ze onze schone Vlaamse literatuur naar den dieperik leiden, kijken heel verwonderd op. Zij? ze zijn eenvoudig kunstenaars, dus jongens zonder
‘beginselen’. De liefhebbers van zoetzingenden tongval of sappige sterkpezige
volksuitdrukkingen rukken niet op in vasten drom, naar een bepaald doel, met
vooraan een programma op een plankje. Ze hebben geen ‘orgaan’, ze zijn geen
school, geen beweging met gezamenlijke bewustheid. De een doet zus en de ander
zo. Het gaat dus niet aan, zo maar principieel de ‘particularis-
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tische richting’ aan te vallen, als stond men voor een partij. Ten eerste,
particularisme kennen we niet: het woord is zo vals mogelijk. Dat dialect - maar
neen! dat ook is niet juist: - dat gewestelijk-gekleurd Nederlands in zwang is geraakt,
het kwam vanzelf, hier en daar, zonder afspraak, maar met een kracht van
noodzakelijkheid. Wie een literaire stroming beoordelen wil, beschouwe haar toch
als een natuurlijk verschijnsel, samengesteld uit persoonlijke, maar-half-bewuste
uitingen van een algemene ontwikkeling.
Dat sommige onzer schrijvers werden aangetrokken door het kloeke vrije frisse
Diets, dat in Vlaanderen in den mond van 't volk leeft, 't is slechts een bijzondere
uitwerking van dien trek naar zelfstandigheid, die de Vlaamse Beweging is. Zij
wonnen zich zelf, zij wilden zich dus op de natuurlijkste wijze uitdrukken.
De hogere burgerstand was hier zo verfranst: geen wonder, dat onze literatuur
steeds in voeling bleef met het volk. Waar de volkstaal door onze Belgische
‘beschaving’ verbasterd en verrot was, kon de dichter er niet veel meê doen. Maar
in West-Vlaanderen, waar een kleurige, ongekrenkte, oneindig-rijke taal nog overal
gesproken werd, wat zou hij daar gegrepen hebben naar dit of dat Hollandse
boek-woord, hem vreemd, als een macht van eigen, zuiver en echt Dietse
beeld-klanken hem vanzelf in de keel schoot? Moest hij ze versmaden, alleen omdat
Van Dale ze vergeten heeft, die zegswijzen met eigen nuance en beweging, zwaar
van den geur onzer aarde, en waar de zon en de regen van ons land in parelt?
Zodra de Westvlaamse dichtkunst juist-gevoelde, dadelijke uitdrukking werd van
diep gemoedsleven, kon ze niet
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anders dan Westvlaams gekleurd zijn. Sterke individualiteiten, als Guido Gezelle
en Albrecht Rodenbach, ontweken dus niet die Westvlaamse woorden en wendingen,
die meegingen met den rythmus hunner gedachten, die 't best overeenstemden met
de schakeringen van hun gevoel, die het spontaanst uit hun hart welden. Streuvels
deed hetzelfde als Gezelle, met meer bewuste kunst dan Rodenbach. En nu dat
iedereen Streuvels en Gezelle leest, is 't onvermijdelijk, dat hun voorbeeld hier en
daar gevolgd wordt. Want streeft heel de moderne literatuur niet naar persoonlijkheid
en oprechtheid van uitbeelding?
Het moet wel erkend: ons proza is onuitstaanbaar van gemaaktheid. De verfransing
van 't onderwijs heeft het Vlaams, buiten de gewone omgangstaal, weinig spel
gelaten: het werd door de werking van hoger geestesleven niet ontwikkeld. Onze
omgangstaal is doorgaans volkstaal gebleven: met gallicismen doorspekt, of fel
gewestelijk. Wie uit die bron niet putten wil tracht Hollands te schrijven, en daar hij
geen Hollands om zich hoort schrijft hij wel eens boekentaal. Voor wetenschappelijk
en verstands-proza is dat Hollands de enige uitweg, in sonnetten kan 't er door, in
verhalend proza klinkt óns Hollands vaak tergend onnatuurlijk. Nu hebben de
jongeren, hier als elders, beseft dat ze alle boekentaal van zich moesten afschudden;
dat er geen te brede kloof mocht gapen tussen geschreven en gesproken woord,
en dat groeien uit de levende taal een eerste vereiste is van een gezonde en echt
nationale literatuur.
Zijn alle oorspronkelijke, zuiver-zingende dichters,
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Vondel vooraan, niet uitgegaan van de levende taal die ze rondom zich hoorden?
In Holland, waar het Nederlands zich volkomen ontwikkeld heeft als taal der gehele
natie, allen standen gemeen, is de eenklank tussen geschreven en gesproken woord
makkelijk te herstellen door weglating van conventionele zegswijzen; maar in
Zuid-Nederland, waar zolang in 't Vlaams werd gevoeld en in 't Frans gedacht, waar
alleen het platteland en de kleinsteedse bevolking het ongeschonden, natuurlijke,
bloedwarme Diets getrouw bleef, moet men wel verder gaan, en door gezegden uit
de volkstaal allerlei overgenomen bocht vervangen.
Dat nu vele onzer dichters en vertellers zich aansluiten bij die volkstaal om ze tot
kunsttaal te maken, - de een met bedachtzame kieskeurigheid, een ander met
minder mate, deze heel instinctmatig, en die met meer bewusten kunstenaarszin,
- 't is eerst en vooral omdat ze eigen gewaarwordingen op eigen wijze moeten
uitspreken, omdat zij nader willen bij de ziel van óns Nederlands, omdat zij weten
dat onze literatuur, die wat anders dan de Hollandse is, een reine uiting van ons
volkswezen zijn zal, wil ze wortel schieten en in Gods zonne gedijen; - omdat zij
gedragen zijn door dien gezamenlijken wil, door die grote geheime groeikracht die
ons land opwerkt volgens eigen aard en eigen innerlijke behoefte, tot het geheel en
sterk zich zelf bezitten zal.
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II

Men beseft over 't algemeen maar weinig, wat de oorsprong is, de grond, het wezen
van het hier besproken literair verschijnsel; maar zelfs de wijze, waarop het zich
uiterlijk voordoet, wordt niet door iedereen erkend.
Sommige critici, uit pure toegeeflijkheid, veroorloven dat een schrijver, waar hij
personen sprekend invoert, die het dialect van de streek laat spreken, maar zeggen
niet te begrijpen, waarom ook hij zelf dat in zijn verhaal doet. Hierin schuilt al een
dubbel misverstand, dat u dadelijk klaar worden zal.
Ander misverstand van denzelfden aard: Streuvels en Teirlinck worden op éne
lijn gesteld met schrijvers van achterbuurt-taal, plat-Amsterdams en Joods-Bargoens,
als gold het hier twee verwante verschijnselen.
En uit hetzelfde misverstand spruit de tegengestelde naïeve beschuldiging, dat
Streuvels en Gezelle zelfs geen Westvlaams schrijven. De boeren van hun streek
spreken heel anders, naar ons verzekerd wordt, en we geloven het gaarne. Streuvels,
zo leert ons de heer Prayon van Zuylen, in de Verslagen der Koninklijke Vlaamse
Academie, drukt zich niet uit, wanneer hij aan 't pennen gaat, ‘in dezen of genen
tongval; zijn taal is een kunstmatig iets, een mengelmoes van dialect,
zestiendeeuwsch Vlaams en boekentaal, door hemzelven uitgevonden, en dat,
buiten hem, door volstrekt niemand wordt gesproken.’ 't Is wel koddig, dat Streuvels
nu eens verweten wordt dat hij dialect schrijft, en dan weer dat hij géén dialect
schrijft.
Nemen we de drie dichters wier taal het meest ergernis
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wekt: Guido Gezelle, Stijn Streuvels en Herman Teirlinck.
Geen van de drie schrijft eigenlijk ‘dialect’.
Geen van de drie heeft zo maar eenvoudig de woorden opgevangen, die hij
rondom zich hoorde klinken, en hun uitspraak phonetisch weergegeven. Noch in
den dialoog, noch in 't verhaal.
Geen van de drie heeft er zelfs aan gedacht, om hier en daar volksuitdrukkingen
als ruwe ongeslepen steentjes in zijn stijl te vatten, wat anderen ook weleens met
on-Dietse woorden doen, om een kinderachtige ‘locale kleur,’ als de heer J.K.
e

Rensburg in de XX Eeuw, die, zittend in een ‘kago’, zich door een ‘moesko’ zijn
‘afhoengi’ laat reiken.
Alle drie hebben geschreven: Nederlands, tot kunsttaal verwerkt.
Ik ga natuurlijk van de stelling uit, dat Nederlands en Hollands geen synoniemen
zijn, maar het Hollands een soort van Nederlands, en dat een woord, dat in Maerlant
staat, door Kiliaan geboekt werd, en nu nog in Westvlaanderen in de gesproken
taal voortleeft, even goed Nederlands is als welk Hollands woord ook. Ik heb het
recht van die stelling uit te gaan, zolang me niet bewezen wordt, waarom dat woord
on-Nederlands zou zijn.
Hier moet men onderscheiden: met het opnemen van gewestelijke uitdrukkingen,
is Streuvels in zijn laatste boeken omzichtiger te werk gegaan dan in zijn eerste, en
Teirlinck, althans in de Wonderbare Wereld , minder omzichtig dan Streuvels.
Ik bedoel niet dat Streuvels nu minder gewestelijke
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uitdrukkingen zou gebruiken dan vroeger, maar dat hij zorgvuldiger 't onkruid uit
de tarwe weert. Elk woord heeft zijn Nederlandsen vorm, soms twee of drie
Nederlandse vormen die gelijk recht van bestaan hebben. Daarnevens lopen er in
de gesproken taal ook bedorven vormen onder door, want de gesproken taal is
dikwijls maar een ontaarding van de geschrevene. Zo had het Streuvels wel eens
over ‘de zunne’, nu alleen nog over ‘de zonne’ of ‘de zon’; en 't mag loutere
onbedachtzaamheid heten, wanneer hij ons soms nog Westvlaamse ‘beuter’ opdist
in steê van Nederlandse ‘boter’. Teirlinck lette daarop minder; bedwelmd door den
pasontdekten taalschat lag hij er soms met beide handen in te ruttelen, in een roes
van baldadige brooddronkenheid; maar na zijn eerste vleug gaat hij ook wel
bemerken dat nikkel geen goud is, en ‘altratie’ geen Nederlands: Franse
verbasteringen verrijken de taal niet. Streuvels vermijdt, meer dan Teirlinck in de
Wonderbare Wereld, het gebruik van woorden zonder betrouwbaren pas, die nooit
geschreven werden en uitsluitend in de gesproken volkstaal van een bepaalde
plaats bestaan, woorden zonder kennelijke kern, die nog geen vasten vorm hebben
gezet, door den volksmond gedurig gewijzigd worden en, even gemakkelijk
verdwenen als verschenen, slechts in zeldzame gevallen een leemte aanvullen en
een meer dan locale betekenis verkrijgen. Maar op die enkele uitzondering na is de
taal van Teirlinck, even als die van Streuvels, geen nauwkeurig-trouwe
weerspiegeling der gesproken taal, eenvoudig omdat de kunst geen
nauwkeurig-trouwe weerspiegeling van 't leven is, omdat kunst één ding is en natuur
een ander; anders ware kunst
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overbodig. Ik hoef er dus nog nauwelijks op te wijzen, dat Streuvels en Teirlinck,
naast gewestelijke uitdrukkingen, zoveel algemeen-Nederlandse meenemen als ze
maar kunnen, en geen woord zullen versmaden onder voorwendsel dat het slechts
in Hollandse boeken te vinden is. En dat zij ondertussen, als alle goede
taalkunstenaars van alle tijden, zich niet ontzien nieuwe woorden te maken, door
koppeling of afleiding van echte leefbare overal-begrepene Dietse woorden. De
schrijfwijze van Streuvels in ‘Langs de Wegen’ is dus niet verwant met de schrijfwijze
van Cyriel Buysse in ‘Het Gezin van Pamel’ - Gents dialect, - of van Querido in
‘Levensgang’ - dialogen in plat Amsterdams, - zij is wat anders. Bij Buysse is 't
gebruik van dialectische volkstaal een literair procédé, uitgaande van den
realistischen stelregel: het leven moet weergegeven zoals het zich voordoet; bij
Streuvels is het gebruik van Nederlands met gewestelijke bestanddelen een
rechtstreekse en noodzakelijke uitdrukking van zelfgevoeld leven.

III
Het valt niet te betwijfelen dat die drang naar oorspronkelijke uitdrukking van
zelfgevoeld leven zich zuiverder door den een dan door den ander openbaart. En
dat elk goed kunstenaar zijn decadenten heeft, waar hij niet aansprakelijk voor is.
Er loopt hier en daar een snob, die gewestelijke woorden aaneenrijgt, eenvoudig
omdat anderen het gedaan hebben. Maar die struikelt
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dan ook na enkele stappen, en wordt belachelijk. Was 't niet in een Hollandse
schets, dat er gewaagd werd van ‘een eendelijk wijveke’, hetwelk met dwergachtige
reuzen in 't rijk der vierde dimensie behoort? De navolging van iets goeds kan bij
een mode-schrijvertje heel slecht worden, 't goede is er niet minder goed om. En
de goochelaar kan 't toch niet lang uithouden, want niets bezorgt u gauwer een
literaire indigestie, dan artistieke rotheid overgoten met een sausje van onschuld
en eenvoudigheid.
Maar verstaan we elkander goed: het blijft de rol der zuiver-esthetische critiek,
uit te maken in hoever de taal van X of van Z, in dit of in dat boek, overeenstemt
met den verkregen uitslag, in hoever zij natuurlijk klinkt, wat zij ons aan leefbare
taal en aan nieuwe schoonheid brengt, en of ons geen kwâ penning in de hand
wordt gefoefeld. Schijn en wezen moet eens gescheiden, maar dat worde dan
uitgemaakt onder schrijvers, die wat van hun ambacht kennen, en elke afzonderlijke
literaire uiting toetsen aan 't gevoel van leven en schoonheid en taal dat zij in zich
dragen. Niet op gezag van vaststaande denkbeelden omtrent het al of niet wenselijke
van gewestelijke spraak ‘an und für sich.’
Maar wat gebeurt er? De zogenaamde ‘particularistische school’ wordt in haar
geheel bestreden; en wel door leken, die nooit blijk hebben gegeven van heel zuiver
schoonheids- en taalgevoel, die niet op esthetische redenen steunen, maar op
algemene taalkundige opvattingen, en op bespiegelingen over de sociale uitwerking
ener ‘particularistische’ letterkunst.
Men bespreekt niet de eigen kunstwaarde van de taal
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van Herman Teirlinck of van Hugo Verriest of van een anderen bepaalden
schrijver; maar een principiële vraag wordt opgeworpen.
Zorgen we voor het uit-elkaar-houden van verschillende standpunten, dan
erkennen we dat die principiële vraag drieledig is:
1. Men kan de vraag stellen: mag een schrijver, om esthetische redenen, met
overgeleverde taalvormen vrij omspringen?
Zover ik weet, wordt die vraag door de vijanden van gewestelijke taal niet gesteld;
en dat is een fout: want zo pakken ze geenszins de zaak in haar geheel aan.
2. Is het opnemen van gewestelijke bestanddelen in 't geschreven Nederlands in
strijd met de stellingen der wetenschappelijke taalkunde omtrent het wezen en 't
leven der taal?
3. Is het opnemen van een grote hoeveelheid gewestelijke bestanddelen in 't
geschreven Nederlands geen gevaar voor de eenheid onzer taal? En zo ja, zal zij
door 't verbreken dier eenheid niet verliezen aan sociale waarde, 't zij men hare
betekenis als nationaal cultuurmiddel in 't oog houdt, 't zij hare betekenis als
wereldmacht?

IV
Het is eigenlijk geen wonder, dat men zich zo zelden op het esthetische standpunt
plaatst, waar men toch een uitdrukkingsmiddel der kunst aan 't bespreken is. Want
wie daar 't meest over praten zijn juist geen kunstenaars.
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Telkens als er een sikkepitje nieuw leven in onze letteren komt opkijken, zijn er
een heleboel mensen doodsbang, dat men het leven mocht ‘overdrijven’, en staan
*
er ongevraagd mentors op, die knorrig brommen , of, als de heer Prayon van Zuylen
in de Vlaamse Academie, ‘juist omdat zij van de jongere school zooveel verwachten,
hare ernstige aandacht vestigen op een paar klippen, die in haren weg staan, en
waatvan zij het gevaarlijke niet schijnt te beseffen.’
We kennen die loodsen, die het bootje der jongeren op sleeptouw willen nemen,
varend op behoorlijken afstand van de klip ‘ziekelijk idealisme’ en den draaikolk
‘pessimistisch realisme’, op den veiligen rustigen plas, waar slechts de vlag der
academische taal aan den mast mag hangen. We kennen ze: op literair gebied
hebben ze nooit wat voortgebracht. Geen leiders hebben minder

*

Ik denk aan den redacteur van Noord en Zuid , lid der Kon. Vlaamse Academie, den heer
Taco Hajo de Beer, die het in ongeliktheid van alle andere brommers wint. ‘Gij wilt’, zo heeft
hij 't in 't Maart-nr. van zijn tijdschrift op de medewerkers van Vlaanderen gemunt, ‘gij wilt u
de onsterfelijkheid en veel honorarium verwerven, met novellen in eene taal die zeer weinigen
kunnen lezen, Westvlaamsch dat verstaat niemand. En komen er te vele Westvlaamsche
novellen, dan blijft u nog het Flamand de France over, de omstreken vanDuinkerken leveren
u de stof’. En verder: ‘Ik zou wenschen, die schrijvers te hooren spreken, ik betwijfel of ze
spreken zooals ze schrijven: ik houd het er voor, dat zij een taaltje schrijven voor deze
gelegenheid gemaakt, alleen... om wat anders te geven dan anderen en de aandacht te
trekken.’
Het spreekt vanzelf dat, als polemiek op die wijze gevoerd wordt, wij er liever uit trekken, en
dien niet heel fatsoenlijken heer maar gerust in het kroegje laten, waar hij tegen een paar
induttende suffers te oreren zit.
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kans op een eerbiedig gehoor. En wanneer die over ‘onze schoone taal’ komen
prediken, dan geven we stiekem elkaar een duwtje met den elleboog, en gaan er
stilletjes vandoor, als 't wat lang duurt.
Wie het, als die wondere Taco Hajo, over ‘dat taaltje’ van Guido Gezelle heeft,
als gold het vies bargoens van straatjes-schorremorrie, is, om beleefd te blijven,
maar karig met stijlintuïtie bedeeld. En wanneer de heer Prayon parmantig beweert:
‘Het zou mij zelfs niet verwonderen, dat de ingenomenheid met Streuvels' taal
beduidend zal koelen, naarmate men gewaar zal worden, dat die taal niet leeft en
de loutere schepping is van een vernuftigen kunstenaar,’ dan mogen we dien getuige
ook wel wraken.
Zou de dichter zelf niet het best weten, hoe hij met zijn taal moet omgaan?
Voor den dichter is een volzin iets meer dan een aaneensluitende reeks van
verstandelijke begrippen, het is de weergave van een gemoedstoestand, met
bijzonder schakeringen-spel en rythme; het heeft voor hem nog een andere betekenis
dan de louter-conventionele van het woordenboek; het woord heeft eigen gang en
eigen zang, 't een heeft meer ziel dan 't ander. Het woord is een levend iets, en niet
alleen het schematische beeld van een levend iets.
- Vrienden, vergeeft me deze banaliteiten... maar men moet ze 't publiek nog altijd
in den kop spijkeren. Schrijf ik over een wetenschappelijk vraagstuk, dan let ik vooreerst op de
afgetrokken waarde der woorden, om zo duidelijk als 't maar kan, begrippen vast
te stellen. Maar zodra 'k aan literair werk doe, redeneer ik niet
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over het leven en zijn verschijnselen: ik schep leven, zoals 't in mij opkomt; mijn
verstand werkt daaraan wel mee, maar de geestesinhoud dien ik belichaam is niet
van zuiver-verstandelijken aard, evenmin dus de taal die hem belichaamt: ik houd
rekening met de geheime schoonheid der woorden, met de schoonheid hunner
schikking; mijn taal moet overeenstemmen met wat ik voel, wat min of meer onbewust
in mij aan 't worden is.
De goede schrijver zal niet rusten, eer zijn innerlijkgedragen beeld volkomen
vergroeid is in het taalbeeld. Wat hij ons in alle oprechtheid als innerlijk-waargenomen
aanbiedt is zijne waarheid, die hij niet voor de uwe of de mijne zal inruilen. Als hij
weet, dat een woord juist zijn visie weergeeft, dan kan geen macht ter wereld hem
overhalen tot het gebruik van een ander; mogelijke redeneringen zullen geen vat
hebben op zijn stillen kunstenaarswil, daar redenering zich op een heel ander vlak
beweegt dan uitdrukking van gevoel, van zieleleven. Logische bewijsgronden
ontmoeten zelfs niet zijn eigenmachtige scheppingswet. En Prayon contra Streuvels,
't is als een rijtuig dat een zwevenden luchtbol zou willen omverrijden.
‘Ces gaillards-là,’ zei Flaubert in een zijner brieven, ‘s'en tiennent à la vieille
comparaison: la forme est un manteau. Mais non! la forme est la chair même de la
pensée, comme la pensée est l'âme de la vie!’
Terwijl de denker, die met algemene begrippen bouwt, geneigd is zijn taal te
vereenvoudigen, - één vorm voor één begrip, - zal de dichter een altijd rijker
menigvuldigheid van vormen wensen, waarin hij grasduinen
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mag, toetastend met alle zinnen, kiezend en schakerend. Een klankje is van heel
groot gewicht; waarom kan de dichter niet altijd verklaren, maar dat het zo moet zijn
en niet anders weet hij toch. In zijn vertaling van The Song of Hiawatha had Guido
Gezelle nu eens sparren geschreven, en dan weer sperren, verder nog sparren,
enz. En wie dat zagen dachten dat hier maar willekeur in 't spel was, en verwisselden
heimelijk die e's en die a's, eer het stuk naar de drukkerij ging. Maar het zuivere
geluids-instinct van Gezelle konden ze niet bedriegen: op de proef herstelde hij
zonder één vergissing den oorspronkelijken tekst: hier sperren en daar sparren,
zoals het móest.
Hoe meer materiaal van schoonheid, hoe meer kleuren en klanken hoe beter, om
het duizend- en duizendvoudige leven uit te beelden! Sedert wanneer is de dichter,
schepper van beelden, ook niet schepper van taal? Was hij ooit de slaaf ener geijkte
spraak? Wie heeft hem ooit kunnen beletten zijn persoonlijken stempel te drukken
op de taal die zijn persoonlijkheid moest weergeven? Stond zij hem niet gewillig ten
dienste, hij bedwong ze, herkneedde ze. De taal verandert gestadig, zal de dichter
alleen niet mogen meêwerken aan haar verrijking en verleniging? Wat zou men
hem 't recht ontzeggen om naar alle bestaande woorden te grijpen: hij smeedt er
nieuwe als 't nood geeft. Men ga maar eens na, hoeveel neologismen, nu in den
e

dagelijksen omgang gebruikt, door de Franse schrijvers der 16 eeuw, Rabelais
vooraan, de Franse taal werden ingelijfd: débauche, entretien, dispute, esclavage,
marmaille, survivance, clairvoyance, poignard, délicatesse, pétiller, balançoire, en
honderden meer!
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De schrijver is vrij, en staat dan ook in voor alle gevolgen zijner vrijheid. Is hij
een heel zonderling, een enig individu, en is de taal, die juist en noodwendig zijn
ingewikkeld en vreemd binnen-wezen uitspreekt, te duister voor 't publiek, - hij moet
het maar weten: dan zal hij slechts door enkelen gelezen worden; ging hij zich op
gewoner, maar minder passende wijze uitdrukken, hij verdiende dat niemand hem
nog las. Wordt hij niet gelezen, dan verkeert de algemene taal niet in gevaar; wordt
hij wél gelezen, is hij sterk genoeg om zijne taal op te dringen, dan kan dat maar
op een nieuwe verrijking der algemene taal uitlopen: wat eerst uitzondering was,
wordt langzamerhand regel. Waar klagen de puristen dan over? Kunst wordt
bestreden door betere kunst; en zijn de puristen niet tevreden, dan moeten ze maar
sterker werk leveren dan Gezelle en Streuvels. Het leven gaat zijn gang, en wat het
meest lééft, zal het winnen!
Er zijn losgeschokte tijden, out of joint, dat de maatschappelijke banden breken,
en de scheppende geest daar afgezonderd staat, zich alleen wetend en eenzaam
boven een plebs dat hij verafschuwt; in zijn zwijgend paleis buigt hij zich dan over
den spiegel zijner eigen ziel, en zijn visioenen gaan niet door de grote gonzende
menigte. Elke tijd heeft de dichters die hij verdient, en uiteenbrokkelende
maatschappijen hebben wel eens moeilijk-te-begrijpen zangers.
Of er nu enige kans is, dat onze Vlaamse letterkunst den weg van een hardnekkig
individualisme zou opgaan? Ze ziet er niet naar uit. Rechtstreeks gesproten uit het
onverfranste volk, blijft zij met dat volk in voeling;
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zij is niet de uitdrukking ener zeer-ontwikkelde en veelzijdige cultuur zoals de
Hollandse, en 't is zeker niet het hoog-intellectuele dat haar verstikken zal.
Ik zei daareven: de schrijver draagt de gevolgen zijner vrijheid. Die zijn voorlopig
zo erg niet, naar het schijnt; Streuvels, Teirlinck, Hugo Verriest beleven menigen
herdruk; en wellicht is 't om hun groten bijval dat onze nationale pezeweverij overal
ramp en onheil ruikt. Ik weet dat verstandige mensen wel eens beweren dat ze
Streuvels niet verstaan; die nietverstaanders heb ik vooral onder leraars bij
middelbaar en hoger onderwijs aangetroffen. Maar... wie te véél bewijst overtuigt
niemand! Het gaat toch niet aan, ons op de mouw te spelden, dat geheel
Noord-Nederland aan 't ijlen is, en schrijvers viert waar het niet veel van snapt. Om
de proef heb ik meer dan énen Hollander, literair noch taalkundig ontwikkeld, ‘Langs
de Wegen’ geleend: en ze geraken er zonder veel inspanning door. Talrijke
uitdrukkingen, die als Westvlaams geboekt staan, leven niet alleen door alle Vlaamse
gouwen, maar in Zeeland en langs heel de Hollandse kust. Ik heb Streuvels zien
lezen door boerenmeisjes uit Brabant, en zij hadden er meer genot van dan van
Conscience. Vooral door het volk wordt hij goed verstaan, om het natuurlijke, het
dadelijke van zijn stijl.
Ik moet dan ook eenvoudig tegenspreken, als niet waar, dat de jongeren, in ons
land, ‘weinig of niet gelezen’ worden, naar des heren Prayon's stoute bewering, die
ook elders met vreemde halsstarrigheid opduikt. Dit zijn feiten als spijkers met
koppen: het eerste boek van Streuvels, uitgegeven teMaldeghem,
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op 1500 exemplaren, was bijna uitverkocht toen de bazuinen van 't succes in
Noord-Nederland opgingen. Naast de grote Hollandse uitgaven, die ook in België
aftrek vonden, kwamen er nog Maldeghemse herdrukken voor het volk: De Oogst
, op 2000 exemplaren, en nu een keus uit vroegere werken: Stijn Streuvels'
Duimpjesbundel , op 3000; een bijzonder groot getal, als men bedenkt hoe weinig
boeken er door de Vlamingen gekocht worden. Daarbij, ziet ge ergens in Vlaanderen
een ‘Lenteleven’ liggen, ge merkt gemakkelijk dat het van hand tot hand gegaan is:
elk exemplaar heeft twintig lezers gehad.
En ons tijdschrift nu, door zoveel ‘tongval’ ontsierd, dat het sommigen, wel ten
onrechte, voor een soort van orgaan der ‘particularistische school’ houden: vrienden
en vijanden van Vlaanderen mag wel toevertrouwd worden, dat het in Vlaams-Belgie
nu al tweemaal zoveel abonnenten heeft, als de meest optimistischen onder ons
vóór de stichting gehoopt hadden. Wat natuurlijk niet bewijst, dat alle gerechten,
die hier worden opgedist, naar den smaak der lezers zijn, maar toch al heel
waarschijnlijk maakt, dat die moedwillige Westvlamingen ons publiek niet doen
inkrimpen.

V
De onliteraire Jeremiassen, die zo bezorgd voor de toekomst van het Vlaamse
kunstwereldje waken, zouden natuurlijk niet van gevaar praten, als het werk, dat zij
verderfelijk achten, tegenwoordig niet zo gewild was.
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Ze zullen het mij dan ook niet euvel duiden, wanneer ik vermoed dat verbittering
tegen gewestelijk Nederlands niet zozeer in 't grote publiek voorkomt, als onder een
kleine minderheid van onderwijzers, liefhebbers van gladde schoolse uiterlijkheid,
die verzot zijn op de rechte lijn, den prikkeldraad, den gietvorm en de plak.
Onze taal lijkt hun een schoon opgeharkt pastoorstuintje met netgesneden
palmstruikjes bezoomd, en die Calibans van Westvlamingen komen daar nu met al
hun wilde instincten in stoeien en rollebollen dat het een schande is. En voor de
vermaningen van den hovenier schijnen ze maar niets bang te zijn.
‘Er bestaat’, zo schreef de heer Omer Wattez in 't Maart-nummer van Noord en
Zuid , ‘er bestaat eene Nederlandsche taal en eene Nederlandsche spelling: die
van De Vries en Te Winkel. Dura lex, sed lex.’
Dus, de taal ligt vast in een woordenboek. Daar mag niets aan veranderd worden.
Daar komen alleen nog stereotiepe uitgaven van, zolang de Leeuw kan klauwen,
zolang een Vlaming leeft. Code Napoléon, De Vries en Te Winkel: we kunnen er
niet meer uit!
Een uitdrukking, een wending, komt voor bij de Middelnederlandse dichters, en
e

tot op 't einde der 16 eeuw, d.w.z. zolang er een levende, classieke Vlaamse
literatuur bestaat; die uitdrukking, die wending horen we nog dagelijks in onze oren
klinken, mèt onze literatuur herleeft zij in de geschreven taal. Waarom zou die
wending of die uitdrukking niet even Nederlands zijn als een andere, die uitsluitend
bij Hollandse schrijvers kan opgevist worden? Waarom? - Omdat zij niet te vinden
e

is in een bepaald Hollands woordenboek der 19 eeuw!
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Als zij met geen ander antwoord voor den dag kunnen komen, dan mogen we
vaststellen dat juist sommige ‘taalgeleerden’, die hoog opgeven van
wetenschappelijkheid, de minst-wetenschappelijke opvatting der taal zijn toegedaan.
Zeg niet dat een taal die leeft in voortdurende wording is; dat een woordenboek
slechts haren toestand op een zeker ogenblik weergeeft, en tien jaar later al
verouderd blijkt, - een herbarium, waarin menige plant ontbreekt, die daarom in de
vrije natuur niet minder recht heeft op vollen groei en bloei; zeg niet dat de taalkunde
vaststelt hoe de taal is, en ons niet mag leraren hoe ze zou moeten zijn; zeg niet
dat de innerlijke ontwikkeling der taal niet belemmerd mag worden door het staketsel
en rasterwerk van het pedantisme; al wat ge zeggen kunt zal breken tegen dien
rotsvasten burcht der rechtzinnigen: De Vries en Te Winkel!
De Vries en Te Winkel, daar ligt het Nederlands nu mooi gebed: en 't moet er
maar blijven liggen. Het mag zich niet roeren dan op een teken der daartoe
bijzonderlijk gecommitteerde heren van het gestoelte. Het leeft niet vanzelf: zij laten
het leven, naar hun regels. In den beginne was de Regel...
Hadden ze vroeger maar bestaan, De Vries en Te Winkel! We zouden nu
Ruusbroec zonder glossarium kunnen lezen, en zelfs dien oer-Amsterdammer van
Bredero. Maar prof. Te Winkel zelf heeft ergens een scherp licht laten vallen op den
anarchischen toestand die 't Groot Woordenboek voorafging: hij leert ons, dat het
Nederlands gedurig, door de tijden heen, invloed van tongvallen heeft ondergaan,
naarmate deze
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of gene streek het overwegend cultuur-land was. Zo voerde 't Limburgs eerst
e

den boventoon, in de 13 eeuw het Brabants en 't Oost-Vlaams, terwijl zich ook de
inwerking van 't meer Saksisch gekleurde West-vlaams liet gevoelen. Maerlant, net
als Streuvels, schreef een algemeen Diets, waarin veel woorden en klanken en
zegswijzen van zijn eigen gewest door hem werden opgenomen, en dat Maerlantse
Diets klinkt nu nog vertrouwelijker in Westvlaamse oren dan het proza van Couperus.
e

Eerst in de 14 eeuw treedt het Hollands wat op den voorgrond, op zijne beurt met
nieuwe bestanddelen de algemene geschrevene taal verrijkend. Later, ja, kwam de
scheuring, het platgetrapte Zuiden stierf zijn literairen dood, terwijl het Noorden tot
e

één machtigen Staat werd gebonden. Toch lieten zich de 17 -eeuwse classieken
nog geen verdorrende taal-centralisatie gevallen, want - ik citeer gaarne prof. Te
Winkel, - nog komt ‘in Cats de Zeeuw, in Huygens de Zuid-Hollander, in Vondel de
Amsterdammer niet zelden uit de mouw’. Dat Vlaanderen in dien tijd aan 't volmaken
ener algemene taal niet meer kon meewerken, dat was een droeve noodzakelijkheid,
maar even natuurlijk is 't, dat dit vanzelf aan 't veranderen moest gaan, zodra
Vlaanderen weer iets eigens te zeggen had, dat een eigen plaats nevens het
Hollands literair werk verdiende. Het is onvermijdelijk dat het, helemaal wakker
geworden, iets van zijn wezen, iets van zijn taalgevoel op het overal gangbare
Nederlands zal drukken. Wie zich op de traditie der laatste eeuwen beroept, om het
Nederlands tot Hollands te blijven inkrimpen, mocht ook wel naar vroegere traditie
terugzien. Of liever: geen toestand
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mag als definitief beschouwd worden, de eerbiedwaardigste traditie der
geschiedenis wordt door andere geschiedenis verdrongen; en wat tegenwoordig in
Vlaams-België aan 't werk is, is ook een brok geschiedenis, waar een nieuwe traditie
uit ontstaan kan. Wie 't natuurlijke leven der taal wil tegenhouden bindt zich aan
voor een strijd, waarvan de uitslag niet twijfelachtig is.
Het is zeker te betreuren, dat de Grieken geen De-Vries-en-Te-Winkel hadden.
Ze schreven wat onze puristen ‘dialect’ noemen. Ik vermoed zelfs dat Homeros, om
met den heer Prayon te spreken, ‘een mengelmoes van dialect en boekentaal’ voor
eigen gebruik had ‘uitgevonden’. Later schreef Herodotos maar ongestoord Ionisch,
en Thucydides lapte weer dat Ionisch royaal aan zijn laars. Theocritos was nog
moedwilliger, als ik althans Ronsard mag geloven, die ook putte uit verscheiden
tongvallen, en zich daarom roemt als ‘imitateur de tous les poëtes Grecs, qui ont
ordinairement écrit en leurs livres le propre langage de leurs nations, mais par sur
tous Theocrit qui se vante n'avoir jamais attiré une Muse étrangère en son païs’.
En we mogen den heer Prayon geruststellen: de innerlijke gezondheid der Griekse
poëzie, hare sociale waarde, en hare nawerking op het geestesleven der wereld
zijn er niet geringer door geworden.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

265
aant.

VI

Dit brengt me tot het laatste schoteltje van dit ‘vertoog in drij poincten’.
Niemand betwijfelt dat een literair verschijnsel van uit een sociaal standpunt mag
beschouwd worden, al is het niet zeker, dat bij kunstenaars een sociale waarheid
ooit tot esthetischen dwang zal worden.
In 't vraagstuk dat ons nu bezighoudt mag men het gewicht der taaleenheid niet
gering schatten. Dat mag de Vlaming minder dan wie ook. Want in België staat hij
tegenover een machtigen vijand: het geldt hier de handhaving en verspreiding van
het Nederlands, tegenover een Europese omgangstaal, die ons door de
staatsinstellingen en in 't bijzonder door 't onderwijs wordt opgedrongen, en wier
oppermacht gebroken moet, ter wille van de gezonde ontwikkeling van ons
volkswezen. Bleek het gebruik van dialect een symptoom van innerlijke ontbinding,
en gingen we den ruggesteun van Holland ontberen, dan zou de rol van 't Nederlands
op onzen grond zeker gauw uitgespeeld zijn. - Daarbij: als we ons doel willen
bereiken, dan hebben we nog heel wat anders nodig dan een goede literatuur: een
volledig Vlaams geestesleven moet hier den gehelen mens omvatten, en zonder
het Hollandse intellect, dat al zo hoog staat in de Europese beweging, geraken we
daartoe niet. Houden we 't voor plicht, den verstandelijken invloed van Noord op
Zuid voortdurend te versterken; het ware een vreselijke achteruitgang, wanneer
Hollands en Vlaams eens tot twee verschillende talen moesten worden. - Een
achteruitgang voor ons allen, Nederlanders:
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want wee de Westeuropese taal die slechts van plaatselijke betekenis zal zijn,
en niet meer optreden als wereldmacht!
De heer Omer Wattez vreest nu dat de toekomst onzer taal door de ‘particularisten’
bedreigd wordt, en de heer Prayon van Zuylen ziet de zaak nog somberder in. Want
van hem is deze merkwaardige voorspelling:
‘Zoo keeren wij zachtjes aan naar den toestand der middeleeuwen terug, toen er
geene algemeene taal bestond en elke schrijver er eene bijzondere op nahield.’
Wij zullen dit zinnetje van den voorzitter van ons koninklijk geleerdenkorps maar
niet onderwerpen aan den toets ener strenge historische critiek. Maar kom! zo erg
zal 't toch niet zijn! Om de eenvoudige reden dat de ‘particularisten’ geenszins het
Nederlands door 'k weet niet welke aanverwante taal willen vervangen, maar wel
zuiver Nederlands schrijven, door Vlaamse aanwinsten verrijkt. Dat ge bij den een
of ander onzer jonge novellisten eens bij uitzondering een paar regels ontdekt, die
van 't overal gangbare Diets sterk afwijken, dat zal ons toch niet in een afgrond
storten?
Niet de eenheid der taal verkeert in gevaar, maar wel dat verarmde, schrale,
afgetrokken, ingeslonken beeld-van-de-taal, dat de onderwijzer uit onbewuste
gemakzucht door besnoeiing en beregelering heeft gevormd, en dat dan ook als de
taal geldt bij alle ordelievende geesten, die houden van strenge netheid en
mathematischen eenvoud. Volgens hen eist de eenheid misschien dat we op dezelfde
wijze als de Hollanders gaan praten? We weten allen van dien Gentsen docent, die
den mond vol je en jou heeft, en het zo vreselijk ‘leuk’ vindt dat we
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‘schoon’ zeggen instee van ‘erg mooi’. Maar of dat ras zich hier zal kunnen
voortplanten?
‘Das Gesetz nur kann uns Freiheit geben’, herhaalt men met Goethe. Met citaten
geraakt men ver, en met evenveel recht mag beweerd worden, dat alleen uit vrijheid
de goede wet ontstaat.
Wij willen een eenheid, die ons niet opgelegd wordt, die niet verkregen wordt ten
koste van al wat ons eigen is, maar organisch groeit uit gezonde ontwikkeling van
alle delen der Nederlandse taal. Of liever die eenheid is er, en dat weet een ieder
wel, die wat zuiver en spontaan taalgevoel heeft.
Elk land geve het zijne, uit elk gewest hale men het beste, en al het leefbare; we
zullen nooit genoeg woorden hebben, er zullen nooit genoeg stemmen zijn, om al
de rijke verscheidenheid van dit stuk aarde, van dit stuk menselijkheid uit te zingen.
Nu Vlaanderen tot nieuwe kracht en nieuwe schoonheid wordt opgeroepen, zinge
het meê, zoals het gebekt is, en ‘tot spijt van niders tongen!’ Zo worde dan onze
taal een trouw en volledig beeld van ons wezen, ja, eindelijk een algemene,
echtnationale taal: niet meer het Hollands, maar het Nederlands!
Wij leven te Parijs niet of te Berlijn, en ons taalgebied is geen sterk
gecentraliseerde staat. Snellaert schreef reeds in het Belgisch Museum , want het
is, helaas! de eerste maal niet dat het vraagstuk besproken wordt: ‘Het behoorde
voor ons, Nederlanders, eene wet te zijn, dat elk gewest, elke gemeente van ons
land, het zijne bijbragt tot beschaving en verrijking der moedertaal. Alle vrijheid heeft
hare perken; doch waar die perken
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moeten staan weet men niet, en 't gezond verstand alleen kan daaromtrent
beslissen. Het ware eene doodende dwinglandij indien aan enkele gewesten het
regt wierde toegekend, alleen datgene wat hun eigen is voor bruikbaar in geschrift,
of in deftige kringen te doen aannemen.’
We stuiten hier weer op die oude vraag van individualisme en gemeenschapsgeest:
wie denkt dat hij daar vóór twee tegenstrijdige begrippen staat, mag vrezen voor
vermeerdering van 't een of 't ander. Maar dat is een strijd van woorden. Want hoe
beter elke afzonderlijke kracht ontwikkeld wordt, hoe rijker het complex is; en elke
afzonderlijke kracht ontwikkelt zich beter, naarmate zij gedragen wordt door de
omgeving, naarmate zij beseft hoe nuttig en nodig hare werking voor 't geheel is;
hoe veelzijdiger een mens al wat hij zijn kan in zich zelf verwezenlijkt, des te verder
reiken zijn betrekkingen met het omliggende, des te ruimer wordt zijn wereld; hoe
meer elk burger zich zelf bezit, hoe duidelijker voelt hij zijn verhouding tot de natie.
Laat dus geen lapje taalgrond onvruchtbaar; laat geen enkel zaadje verloren gaan,
ge weet niet wat er uit wassen kan; laat maar groeien wat van levenssap barst;
vertrapt den oogst niet, die langs Leie en Schelde aan 't blonden is: 't is misschien
brood en wijn, dat het Nederlandse volk eens te pas kan komen!
Ook als werktuig van beschaving kan er ons Vlaams slechts bij winnen, als 't alle
boekenstof van zich afschudt. De vertrouwelijke spraak dringt het diepst in den
mens. Men luistert liever naar klanken die men in zijn jeugd hoorde, op het open
veld, dan naar stroeve, koele woorden, waar alleen een school-luchtje aan hangt.
Het zal den
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Vlaming wat vastheid bijzetten - hij heeft dat wel nodig! - als hij zal weten dat zo
menige zegswijze van te lande, die hem nu door den onderwijzer wordt afgeleerd,
tóch zuiver en beschaafd Nederlands is, waar hij zich niet voor schamen moet. De
taal der bespiegeling en der wetenschap zal zeker nog op Hollandse leest geschoeid
blijven, daar 't Noorden ons in dat opzicht alles te leren heeft, en de behoeften der
louter-verstandelijke uitdrukking niet dezelfde zijn als die der literaire, maar 't kan
geen kwaad, als onder den invloed van de democratisering der literaire taal, de taal
der studie ook wat frisser en natuurlijker wordt.
Voor de behandeling van wetenschappelijke onder werpen volstaat het gebruikelijk
Hollands, zonder enigen twijfel. Maar een taal is er toch niet alleen en uitsluitend
om kennis te bewerken. En terwijl de geleerde, zoals ik al zei, vereenvoudiging der
taalvormen wenst, is de kunstenaar geneigd die te vermenigvuldigen.
Wie volstrekt de taal vereenvoudigen wil, om hare verspreiding te bevorderen,
geeft bewijs van heel loffelijke inzichten, maar kijkt toch maar naar één zijde van
het vraagstuk. Een vreemdeling leert een taal aan, omdat hij die nódig heeft, of voor
zijn genoegen. In dit laatste geval wordt hij niet aangetrokken door het bijzonder
gemakkelijke dier taal, maar wel door de eigenheid harer scheppingen, door haar
geestelijk uitdrukkingsvermogen, dat wil zeggen, door den rijkdom harer vormen.
Wie Nederlands wil kennen om een plaatsje te bekomen, of om handel te drijven,
of voor wetenschappelijke doeleinden, die hoeft het in het ‘Gezelles’ niet ver te
brengen; maar wie zich in onze literatuur wil inwerken zal
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zich gaarne wat moeite getroosten. Het is ook wel een bekoring in een taal, dat
ze niet te veel ‘beschaafd’ werd en gladgeschraapt, dat ze niet te vast ligt, dat ze
nog spélen kan met een menigvuldigheid van wendingen en bonte synoniemen,
kiezen onder drie of vier vormen van éénzelfde woord. Of zullen we ons minder
vrijheid toeëigenen dan Bilderdijk, op wien Gezelle zich reeds in 1858 beriep: ‘Hij
aanziet het voor eene schoonheid, dat eene taal dialect-vormen hebbe; zoo had er
de Grieksche, zoo heeft er de Italiaansche, zoo heeft er de taal van Bilderdijk, onze
taal, en daar komt hij met raad en daad voor uit. Dus vindt men in zijne werken:
kleen en klein, ik kost en ik kon, leugen en logen, bloem en blom, oest en oogst, in
't gemoet komen, en te gemoet komen, enz., zelfs waar het op geen rijmen aankomt.’
Zal men, in die dolle klopjacht op ‘nutteloze’ vormen, ons verbieden hert te zeggen
voor hart, heur voor haar, wierd voor werd, ik wou voor ik wilde, garf voor garve,
koren voor koorn, tuiten voor toeten?... Als de vereenvoudigers eens op dien weg
zijn, dan zouden ze hun mening toch logisch moeten doordrijven, en ons 't Afrikaans
opleggen.
Intussen maken onze taalzuiveraars al een tamelijk gek figuur, want de feiten zelf
zetten hun een beentje: zij verdedigen het Hollands tegen alle Vlaamse inmenging,
maar... de Hollanders staan aan ónze zijde! Meestal verwachten ze heil en zegen
van den invloed van het beschaafde Holland op 't verachterde Vlaanderen, maar
beschamend genoeg, zij moeten zich nu verweren tegen den groten bijval die onze
nieuwere schrijvers in Holland te beurt valt, en weten niet of ze de Noorderbroeders
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voor ezels en mode-snobjes zullen uitmaken. Toen Hugo Verriest, op het Kortrijks
congres, voor 't goed recht van óns Nederlands pleitte, klapten meest
Noord-Nederlanders in de handen. En 't was het eerste lesje niet, waar onze
betweters voor te danken hadden; in de Voorrede van Rodenbach's Gudrun (1879)
lees ik al het volgende: ‘...Allengskens en harmonischer wijze, ware die zoete en
sterke tale van Kerlingaland in de geschrevene tale van Dietschland overgevloeid,
tot haren meerderen bloei en sterkte, in der waarheid, en ook tot hare meerdere
zoetvloeiendheid... Doch neen, brutaal genoeg riep men: “Provincialism!” En de
Hollanders moesten er tusschen komen om Westvlaanderen gelijk te geven en de
schreeuwers van alhier te doen zwijgen.’
Maar zien zij dan niet, die ongeluksvogels, die een scheuring tussen Noord en
Zuid voorspellen, als we Streuvels en Teirlinck laten doen, zien zij dan niet dat
voornamelijk de ‘particularisten’, o ironie! ons met Holland verbonden hebben? Zij,
Guido Gezelle vooraan, hebben de aandacht van het nieuwe Holland op onze
letteren en ons leven gevestigd, zíj hebben ons lezend publiek aldaar uitgebreid,
zíj hebben tijdschriften als Vlaanderen mogelijk gemaakt, zíj hebben ons een groter
literair vaderland geschonken.
En als het buitenland wat belang stelt in onze letteren, als men wat meer Vlaams
werk in Frans, Duits, Engels, Italiaans vertaalt, aan wie is 't te danken, zo niet aan
die nors afgesloten ‘particularisten’? Zij zijn de dragers van onzen roem in Europa!
Laat dus voorlopig het zonnetje maar in 't water schijnen. Want, zoals onze
Rodenbach het al tegen de
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Thoreau

Thoreau is een Amerikaans schrijver, geboren in 1817, die in de jaren '40 tot den
kring van den wijsgeer-essayist Emerson behoorde, en omstreeks 1845 twee jaren
en twee maanden in een hut ging wonen, die hij met eigen hand in de bossen had
gebouwd, bij het meertje Walden, anderhalve mijl van Concord gelegen. Walden
heet dan ook het boek, in 1854 verschenen, waarin Thoreau dat
pseudo-kluizenaars-leven beschreven heeft.
De onlangs verschenen Nederlandse vertaling prijkt met een voorwoord van Dr
Fred. van Eeden, en daar kon wel enig misverstand uit spruiten, als Dr Fred. van
Eeden er niet zelf op wees: ‘Ik weet dat er na wordt uitgezien als een der boeken
die ons kunnen richten in het zoeken naar 't Nieuwe Leven. Maar dat zal niet
meevallen. Er is niets in van dat leidende, dat geestdriftige, opdrijvende, min of meer
dweepsche, dat de meeste zoekenden onder ons begeeren. Ze zullen het boek
vaag vinden, onsamenhangend, zonder steun en leering. Toch is er meer natuurlijke
wijsheid in dan in vele boeken die thans voor degelijk wetenschappelijk gelden...’
Ik zou 't gaarne wat scherper zeggen. Wie verlangend uitziet naar een omvorming
onzer stoffelijke en zedelijke sociale toestanden, en dit niet enkel ter voldoening
van
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een louter-persoonlijke behoefte, - naar meer eten of meer liefde, - maar ter
verwezenlijking van een ideaal dat ook buiten hem groeit, die is van een ander ras
dan Thoreau. En als er in het tegenwoordige Walden, Van Eeden's kolonie, velen
zijn die dit boek kunnen leven en er niet aartskregelig bij worden, dan geloof ik dat
we hen niet bepaald nodig hebben om het nieuwe leven - met of zonder hoofdletters,
- eens binnen te treden.
Want, eerlijk gesproken, die Thoreau lijkt me ten slotte weinig meer dan een
dilettant.
De maatschappelijke strijd ging hem niet aan, en 't geluk van de mensjes was
zijne zaak niet. Hij stond liefst buiten welken vorm ook van gemeenschap, want zijn
begrip van vrijheid was het romantische, d.w.z. het burgerlijke: los zijn van allen
uiterlijken dwang. Hij trouwde niet, om die kostbare vrijheid ongerept te laten, en
bleef op een afstandje van de kolonies van dien tijd, als ‘Brook Farm’ en ‘Fruitlands’,
waar toch de meeste Emersonianen aan meêdeden. Ik beweer niet dat hij ongelijk
had, maar wil u zeggen wat hij was: hij vertoont ons dat individualisme-zonder-meer,
dat een uitwas der burgerlijke klasse is, in tijden dat het groeiend kapitalisme zijn
ontbindende kracht ook in burgerlijke kringen laat voelen.
‘Daarom ontvluchtte hij de wereld, omdat hij niet wilde buigen’, schrijft Fred. van
Eeden in zijn voorrede. Wat is hier eigenlijk gemeend? Zijn afzondering stelde hem
geenszins buiten het kapitalistische stelsel, want hij kocht toch en verkocht; - daar
zag hij ook geen kwaad in. Ik geloof eerder dat hij vooral met de conventionele
vormen der huidige samenleving wilde breken, -
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maar waarom is hij dan op zijn zelf-veroverd goed niet gebléven?
Ik dacht vroeger dat Thoreau, ‘om niet te buigen’, zijn leven lang in de wildernis
der wouden had doorgebracht... Die vertaling komt me weer een illusie ontnemen:
twee jaren en twee maanden, - en daarmee uit! 't Moest wel prettig zijn, maar ik
speur er niets geen heldhaftigheid aan. En ge moet u niet inbeelden dat hij daar
uitsluitend omging met het gevleugeld gevogelte des hemels en het wild gedierte
der aarde. Want wat lees ik op bl. 154: ‘De Fitchburg-Spoorweg raakt den vijver,
omstreeks honderd meters ten zuiden van waar ik woon. Ik ga gewoonlijk naar het
dorp langs zijn straatweg, en ben, als het ware, door dezen schakel met de
maatschappij verbonden.’ Niet één dorp: vier waren er: ‘Soms, op Zondagen, hoorde
ik de klokken van Lincoln, Acton, Bedford of Concord, als de wind gunstig was, een
zwakke, liefelijke, en als 't ware natuurlijke melodie, waard om tot in de wildernis
overgedragen te worden.’ Er is zelfs een heel hoofdstuk, waarin de lezer, die veel
beschikbaren tijd heeft en geduldig kan luisteren, allerlei wetenswaardigheden zal
vernemen omtrent de vele ‘Bezoekers’ van onzen heremiet: ‘Ik had ook vroolijker
bezoekers dan de laatsten waren: kinderen, die bessen kwamen zoeken, menschen,
die op een Zondagmorgen met den trein gekomen waren, en die nu, met schoone
kleeren aan, door het bosch liepen...’ en, zo veronderstel ik, heel dat oerwoud
bestrooiden met de kranten, waar hun ontbijt in gewikkeld was. Maar dat oerwoud
ken ik, het ligt ook in Brabant! En wie onder ons is niet, net als Thoreau,
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wanneer de stenen straten op zijn hart wogen en de stadsmensen hem de keel
uithingen, tot ontspanning op een buitentje wat gaan boeren?
Thoreau vond het wel aardig, zo eens op zijn eentje in stille boslucht te genieten,
en, zoals het meer gebeurt, ontwaarde hij dan hogere doeleinden in de eenvoudige
daad, waartoe vooral zijn innerlijke geaardheid hem gedreven had. Bedenk verder
dat al wat hij deed hem als uiterst belangrijk voorkwam, en dan begrijpt gij dat hij
ons dat doodgewone feit uit zijn leven zo omstandig en omslachtig heeft verteld,
met bijzonderheden zonder tal, in een lijvig dichtgedrukt boek, waar hier en daar
blinkende gedachten en heldere wijsheid meêdobberen op een wreed gesnap en
gebabbel dat kabbelt en kronkelt mijlen lang met allerlei kinderachtige flauwigheidjes
en prullaria zonder eind en zonder eind.
Het moet erkend worden: toen hij zich daarginder in zijn hut terugtrok was het
geenszins zijn bedoeling, de bevolking van Concord mitsgaders die van Boston,
New-York, Philadelphia en Chicago tot inkeer te brengen; hij dacht niet dat hij de
kapitalistische nijverheid knak de ruggegraat ging breken, en een nieuwen regenboog
spannen over het mensdom. Want met Emerson - en dat stelt hem ver boven de
andere maantjes en trawantjes van de transcendentalistische zon, als Bronson
Allcott en Margaret Fuller, - bezat hij een voldoende hoeveelheid van glimlachend
gezond verstand.
Hij was eenvoudig een man met veel trek naar onafhankelijkheid, die weinig van
steden en veel van bomen hield, en dus, eens dat hij wat meer stilte rondom zich
wilde, eens dat hij 't nodig vond zich saam te pakken
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en vrij van alle afleiding tegenover zich zelven te staan, voor een tijdje op
eenzamer oord ‘in de richting van zijn droomen’ ging leven.
Maar het geval wordt nu bijzonder belangrijk, doordat het Thoreau aanleiding gaf
tot een proefneming op het stuk van individualistische levenskunst, en na J.J.
Rousseau heeft hij een groot deel der denkbeelden vastgesteld, die Edward
Carpenter later in zijn ‘Simplification of Life’ zou uitwerken. Zo stond de vraag: zijn
bespiegelende neiging, die zijn vrijheid was, wilde hij zoveel speelruimte mogelijk
laten; hij moest dus zo weinig mogelijk aan 't werk gebonden zijn, zonder toch van
iemand ter wereld af te hangen; de oplossing was: zijn behoeften tot een minimum
terugbrengen, zodat hij er zelf gemakkelijk in voorzien kon. ‘Ik zou eens en vooral
tegen mijn kameraden willen zeggen: zoo lang ge kunt, leef dan vrij en zonder
bedrijf. Het maakt maar weinig verschil, of gij op een hoeve zit of in een gevangenis’
(bladz. 121).
Het is, onder invloeden van J.J. Rousseau, als een toepassing van Emerson's
transcendentalisme op het practische leven, een soort ascese binnen de perken
van 't gezond verstand. Emerson zei: ‘Ik geloof in het bestaan van de stoffelijke
wereld als de uitdrukking van de geestelijke of de werkelijke’ (Natural History of
Intellect.) Thoreau wil er ons aan herinneren, dat het materiële leven slechts enige
betekenis heeft in verband tot het innerlijke. In de maatschappij vergeten we te
dikwijls dat het innerlijke leven de hoofdzaak is; wij gaan er gebogen onder een
massaal-suggestie, die op onze hele manier van leven invloed heeft, veel
werktuigelijks stelt
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in de plaats van het spontane; we ondergaan onbewust den druk der gewoonten,
vormen, gebruiken, en daardoor kweken we allerlei kunstmatige behoeften in ons
op, die onzen tijd in beslag nemen, en ons het zicht der eenvoudige, blote, wezenlijke
levensfeiten benevelen.
Dit zijn waarheden, waar een ieder die niet in een toestand van onbewustheid
sluimert, zijn eigen leven aan toetsen moet; die de mensen voorhouden, zal nooit
overbodig zijn. En om andere redenen nog dan bij Thoreau wordt het thans gedaan,
bij Carpenter b.v.: want het kwetst toch het koppige onoverwinbare gevoel van
rechtvaardigheid, dat velen nog in zich dragen, als zij zoveel geld en werk verkwisten
aan voldoening van nutteloze behoeften, terwijl rondom hen kinderen van gebrek
omkomen. De meesten voelen zich onmachtig tegenover die ellende van ganse
bevolkingen en de vereenvoudiging van hun eigen leven, hoe zulks ook, in de
slot-afrekening, misschien gelijk met nul staat, is een tol dien ze aan een
maatschappelijk ideaal betalen, om hun geweten een beetje te paaien. Maar, om
alles op zijn plaats en op zijn plan te laten, moet ik er op wijzen dat de gedachte der
‘simplification of life’, als vele andere sociale middeltjes die bij intellectuelen hoog
aangeschreven staan, gesproten is uit den grond van 't burgerlijk individualisme,
en buiten de bourgeoisie al hare kracht verliest; bij 't volk is ze waarlijk niet van
node. En zoals vele sociale middeltjes die slechts op burgerlijken grond tieren, gaat
zij wel eens gepaard met wat snobisme.
Als ik nu dat liefhebberijtje van Thoreau in verband breng met zijn babbelzieken
toon en het ijdele spel van zijn gedachtenkronkelingen, dan vermoed ik wel dat er
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in hem naast vele hoog-edele drijfveren ook een niet onaardige hoeveelheid was
van dat soort beschouwende dromerigheid, die geniaal is als er een nieuw gezicht
op de dingen uit voortkomt, maar in elk ander geval op het kantje af van
dilettantiserende luiheid wandelt.
Om te denken wilde Thoreau zich toch afzonderen. ‘Ik ging naar de bosschen,
omdat ik vrij wenschte te leven, om alleen tegenover de essentieele levensfeiten te
staan, en om te zien, of ik niet kon leeren, wat het leven te onderwijzen had, om
niet, als ik stierf, de ontdekking te doen, dat ik niet had geleefd. Ik wenschte niet te
leven, wat geen leven was, noch wenschte ik berusting in practijk te brengen,
ofschoon die noodzakelijk kan zijn. Ik wilde diep leven, en al het merg des levens
opzuigen, om zoo Spartaansch en forsch te kunnen leven, om alles weg te werpen,
wat geen leven was; om een breed windsel te nemen, en het nauw te omwikkelen,
om het leven in een hoek te dringen en het terug te brengen tot zijn eenvoudigste
beginselen, en als het bleek gemeen te zijn, om dan de echte gemeenheid ervan
te nemen en die aan de wereld te laten zien; of als het subliem was, om het dan
door ondervinding te kennen, en in staat te zijn er een waar verslag van te geven
in mijn volgenden tocht. Want de meeste menschen, scheen het mij, zijn in een
vreemde onzekerheid daaromtrent, of het voortkomt uit den duivel of uit God, en
zijn wat haastig tot de gevolgtrekking gekomen, dat het hoofddoel van den mensch
hier is: den Heer God te loven en te prijzen voor eeuwig’ (blz. 128).
Gesproken als een, man! 't Is een van zijn beste brokken. - Maar met welke
ontdekking omtrent de
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betekenis van het leven komt hij ons verrassen, na die twee jaren en twee
maanden? Ik word door twijfel verteerd: brengt ge mij, na die twee jaren en twee
maanden, 't envoudige woord dat me nieuwe veerkracht geeft? Gij vertelt wel van
dit en dat en veel zaken waar niemand u naar vraagt, - maar hebt ge den
schroeienden brand van 't leven door u laten gaan en komt ge nu op ons af met
bevende lippen en wonderen glans in de ogen, als een die ‘het wéét’, als een die
ons iets nieuws te zeggen heeft? - Het antwoord blijft achterwege.
Ik wil er geen doekjes om winden: buiten hier en daar een plotselinge klaarheid
die uit enige zinnen oplicht, blijft Thoreau's wijsheid van tamelijk gewone soort,
wanneer ze iets meer is dan een weerschijn van Emerson. En had hij ons dat hapje
wijsheid toch in beknopter vorm kunnen meêdelen! Maar hij tatert er op los als een
oude tante, en wie onder ons niet in de bossen leeft, andere vormen van
werkzaamheid boven de contemplatieve verkiest, en zich daarbij nog enige uurtjes
wil uitsparen om over zijn onsterfelijke ziel na te denken, die heeft geen tijd om naar
zoveel geduldig en klein-humoristisch gekout te luisteren; en hij zal 't al een
wenselijke ‘simplification’ van zijn geestesleven vinden, dat hij 't boek niet uitleest.
De bomen hebben Thoreau de kunst van het zwijgen niet geleerd. De
aanschouwing der natuur heeft in zijn ziel die stilte niet uitgebreid, waardoor wij één
worden met het ontijdelijke. Kinderen geloven dat al wat ze doen het belangrijkst is
wat er zijn kan, en Thoreau is nooit in zijn bossen wijs genoeg geworden, om geheel
te groeien uit die ijdelheid van het kind. Stel er maar
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eens Emerson nevens! Bij Emerson staan we soms op die hoogte, waar we den
adem van het goddelijke voelen, en al wat ons in het dagelijks leven gelukkig of
ongelukkig maakt schijnt daar beneden heel klein, haast verdwenen voor de
algemene en eeuwige krachten van het al-leven buiten ons en het al-leven diep in
ons zelven. Maar Thoreau, als hij ons van natuur en ziel spreekt, heeft nooit zich
zelf kunnen vergeten, de arme! - en tussen de eindloosheid en mij zie ik altijd dien
zelfbehaaglijk pratenden individualist zitten.
Zoek ik te veel den wijze in Thoreau, en ligt zijn echte betekenis niet elders?
Misschien wel. Al heeft hij nooit dien hartstochtelijken wellust gekend, zich te voelen
vergaan in den groten Pan, zijn aandachtige zin voor natuur was liefde toch, en
liefde voor iets wonderbaars en eeuwigs. Dat lééft in zijn werk. Een frisse geur walmt
uit die bladzijden, waar hij ons niet meer op het hart wil drukken dat de omgang met
de natuur zo gelukkig maakt, maar dat geluk zelf in den toon zijner volzinnen laat
zinderen, terwijl hij de dingen schildert zoals ze daar buiten hem leven, met fijne
zintuigen waargenomen en heel eenvoudig uitgedrukt in den stillen gang van een
ingetogen bewonderend lyrisme. Bedenk dat het natuurgevoel iets nieuws was in
de Amerikaanse letteren, - de ‘Leaves of Grass’ van Walt Whitman verschenen wat
*
later - en luister hoe de lente kwam:
‘Vroeg in Mei begonnen de eiken, de witte notelaars, de ahornen en andere
bomen, die juist uitkwamen te midden van de pijnbossen om den vijver heen, een

*

De vertaling is hier van mij.
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helderheid als zonneschijn over het landschap te leggen, voornamelijk op bewolkte
dagen, alsof de zon door misten heenbrak en zwakjes hier en daar op de
den

den

heuvelhellingen scheen. Op den 3 of 4 Mei zag ik een duiker in den vijver, en
in de eerste week van de maand hoorde ik den dagslaper, den bruinen dorser, de
merel, den woudkievit, het roodborstje en andere vogels. De woudlijster had ik al
lang te voren gehoord. De vliegenvanger was al eens gekomen en had door mijn
deur en venster binnengekeken, om te zien of mijn hut holachtig genoeg voor hem
was, en liet zich dragen op gonzende vleugels en toegeklemde pootjes, als hield
hij zich vast aan de lucht, terwijl hij de plaats overzag. Het sulferachtige stuifmeel
van den pijnboom bedekte weldra den vijver en de stenen en 't verrotte hout langs
den oever, zodat ge een schepelvol hadt kunnen verzamelen. Dit zijn de
“sulfer-buien” waar we soms van horen. Zelfs in Kalidasa's drama van Sakontala
lezen we van “beekjes geelgeverfd door het gouden stof van den lotus”. En zo ging
het seizoen voortwentelend in zomer over, zoals men zwerft door hoger en hoger
gras.’
In zulke stukken, en er zijn er meer in ‘Walden’ te vinden, is Thoreau zuiverder
kunstenaar dan Emerson; zijn proza is breder, beter-gebalanceerd, levend in fijne
natuurlijkheid en stillen gelijkmatigen groei. En ik ben wel geneigd te geloven, dat
in Thoreau de artiest het beste was.
Maar, alles wel beschouwd, hij was toch maar een artiest...

1903
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Hollandse en Vlaamse literatuur

I
De Europese letterkunst der negentiende eeuw, in haar geheel met die van vroegere
tijden vergeleken, was in hoofdzaak romantiek.
Een gewillig woord, een vlaggetje dat over velerlei begrippen wappert, en soms
maar heel vagen zin dekt. Ik laat aan ieder de bepaling die hij verkiest, en geef de
mijne. Een woord is een woord, - als ge maar weet wat ik er meê bedoel: romantisme
dus is voor mij de kunst, die samenhangt met den groei der burgerlijke maatschappij;
het is de uitdrukking van het individu, dat zich niet meer in evenwicht voelt met zijn
sociale omgeving.
Terwijl de wetenschap den werkingskring van het geloof in den mens vernauwde
en zijn geestelijke eenheid verbrak, kwam hare toepassing op de techniek, kwam
de kapitalistische nijverheid alle maatschappelijke verhoudingen omvormen. Overal
zag men de banden scheuren van oude gemeenschap. Een nieuwe verdeling van
macht, waar al wie voor den strijd was gewapend naar grijpen mocht, stelde mens
tegenover mens. Onder de zware schokken der Franse Omwenteling en 't gedaver
van 't keizerlijk epos was zoveel weggebrokkeld, en tussen twee werelden in leek
het wel of alle grond begaf, of het leven zich omwierp, of de volken in de
barensweeën
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van een nieuwe orde te worstelen lagen. De eenling voelde zich alleen, maakte
geen deel meer uit van een ineensluitend geheel, van een groep in wier
werkzaamheid zijne werkzaamheid paste; niet meer gestut en gedragen door zijn
milieu was hij nergens meer op zijn plaats, begreep niet waar het chaotisch gedrang
van allerlei krachten in wording hem henenvoerde. De wereld werd hem een spel
en een strijd van verschillende onafhankelijke machten, en hij daarin verloren,
gesplitst door twijfel die zijn daad verlamde, zonder het kruis dat het vergaande met
het oneindige verbindt, maar los van al wat hem omringde, los van allen dwang, een macht als een andere, zelfbestaand, zich ontwikkelend naar eigen wet, al moest
die aanbonzen tegen de wet van andere wezens.
Zijn wet, het zou nu, in hemzelf, dat zijn wat hem het eigenst scheen: zijn gevoel.
Noodzakelijk wegschoppend wat de norm geweest was van den voorafgaanden
tijd, de afgetrokken rede, wier algemene lijn de academische kunst tot één vlak en
helder gebouw had geordend, peilde hij dieper, tot hetgeen in hem het meest van
hem zelf was: die spontane bron van beweging, die opwelling van een onbepaalbaar
en onvermeesterbaar iets, dat gevoel dat hem geheel kon innemen, waarin hij zich
weer geheel, waarin hij zich weer vrij voelde, en zijn oorspronkelijke eenheid
terugvond.
Afgezonderd van het nutteloos gewoel der samenleving trok hij zich terug in zich
zelven, boog zich neer over den spiegel zijner eigen ziel. En niet in de mensen, in
de natuur zocht hij bevrediging; als tot een vertrouweling ging hij tot haar, de naar
eigen wet kalm-groeiende,
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die de eenzaamheid van zijn hart met de weidse innigheid harer stilte kwam
wijden. Maar zij verscheen hem slechts als een beeld zijner eigen aandoeningen,
als een weerschijn van de psyche die in zijn binnenst brandde. Wee hem, die zich
moet voeden met zijn eigen hart! De maatschappij wàs er toch: handeling, strijd,
leven. Hij wilde ze vergeten, maar zij drong zich op. Als hij zijn ogen er niet voor
sluiten kon wreekte zich de dichter op haar, met bitsigen spot, hij perste er al de
smart uit die ze hem geven kon, of verdroomde de toekomst tot een nieuwe
gemeenschap, waar zijn ideaal, belichaamd, in klaren dag stond. Als hij maar die
dadelijke werkelijkheid uit kon! Ja, vluchten, naar 't verre verleden, naar 't Oosten,
any where out of the world, waar zijn losgelaten fantasie hem nieuwe schoonheid
ontdekte, zo vrij opbloeiend als zijn eigen gevoel.
Naar 't verleden! Maar daar vond hij al iets van dien steun in het mensdom, dien
elke menselijke geest toch nodig heeft. De naties, die Napoleon uit haar voegen
had willen rukken, waren wakkergeschud, kwamen weer tot zelfbesef, trachtten
haar grootheid van vroeger weer op te bouwen op eigen vasten grond, en de dichter
moest meê met dien gezamenlijken wil: bij de mensen van zijn ras, groter en vrijer
gezien in 't verschiet, vond hij den samenhang van zich zelf met andere levens, die
hem in het tegenwoordige niet duidelijk was of niet voldeed; maar ook in het
tegenwoordige dan moest hij wel aangetrokken worden door al wat van den zuiveren
stamgeest van vroeger overbleef, door al wat in het volk zich zo spontaan te
ontwikkelen schijnt als in de natuur zelve, zijn onberedeneerde levensuiting,
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zijn taal, zijn onbewuste schoon. Zo werd op een deel der romantiek de stempel
*
van het nationale gedrukt.
De romantiek, zoals alle grote geestesbewegingen, blijkt dus een nogal
samengesteld verschijnsel. Volstrekt individualisme is nu eenmaal onmogelijk, en
een verdieping van 't persoonlijke heeft ook tot gevolg dat de enkeling door allerlei
nieuwe betrekkingen met algemene gedachte en maatschappij verbonden wordt.
De kenmerken der romantiek, zoals die hierboven staan omschreven, beheersen
menigvuldiger de literatuur van de eerste en zelfs nog de tweede helft der
negentiende eeuw dan welk ander levensseizoen van den Europesen kunstgeest;
maar zij treden nergens in volkomen zuiveren staat te voorschijn. Mag men van alle
groot-menselijke gedichten beweren, dat ze zijn een strijd tussen ziel en wereld, de
treurpsalm of het berustend zegelied na dien strijd, de negentiende-eeuwse poëzie
verschijnt ons meer bepaald als een strijd van den innerlijken mens, alleen-staand,
verlaten, gedragen slechts door zijn gevoel en zijn droom, met de werkelijkheid waar
hij tegen stuit, de onvermijdbare werkelijkheid. Terwijl de dichters, afgezonderd van
een dadenrijken nieuwen tijd, in eenzaamheid weeklaagden, wentelde het
gezamenlijke leven

*

Terloops mag er op gewezen worden, dat de romantische denkbeelden omtrent den nauwen
samenhang van nationale kracht en volkstaal, welke uit het jonge Duitsland waren
overgewaaid, den ideëlen grondslag der Vlaamse Beweging uitmaakten. Eerst in de laatste
jaren zag men ook de doortastende werking in van zuiver-economische machten. In de Duitse
geschiedenis van Karl Lamprecht zijn de romantische en de nieuwe opvatting
dooreengestrengeld.
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toch voort. De geweldige vooruitgang der wetenschap vertiendubbelde de
inwerking van den mens op de natuur, verbreedde gestadig zijn gezichtsveld in tijd
en ruimte, maakte ons tot burgers der planeet, - verscherpte den zin voor wat
wezenlijk is. Zo er nog geen nieuwe synthetische levensphilosophie uit ontstaan
kon, toch werd een nieuwe, een vaster en zekerder houding van den denker
tegenover de wereld mogelijk, toch voelde hij weer iets van dat evenwicht, dat hem
uit zelfverterende mijmering tot gezondere daad zou brengen, - tot de daad die ons
weer de bewustheid geeft van onzen samenhang met de mensen rondom ons.
Wij staan thans nog midden in het gevecht tussen romantisme en werkelijkheidszin.
Maar dat gevecht is al lang begonnen. In zijn essentieelste werk stond Balzac reeds
feitelijk buiten de romantiek, en een halve eeuw geleden was zij op enkele punten
beslist overwonnen: tussen 1855 en 1862 verschenen in Amerika de ‘Leaves of
Grass’ van Walt Whitman, en in Rusland de ‘Herinneringen uit het Doodenhuis’ van
Dostojevski. Die twee boeken waren de openbaring van een nieuw gevoel van
natuur en menselijkheid.
Bij Walt Whitman, een nieuw gevoel der natuur: want zij was hem niet meer een
schouwspel, waarin de eenzame zich zelf weerspiegeld ziet, dat althans in een soort
van persoonlijke verhouding tot hem staat, - maar onpersoonlijk, de natuur bemind
om haar zelve, zoals zij is, het heelal waar hij ook deel van uitmaakt, de mens die
meêlevend met de mensen in zijn herboren energie iets voelt bruisen van die kracht
die bot en bloem en vrucht tot altijd veranderende en eeuwige schoonheid maakt.
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Bij Dostojevski: de mensen rechtstreeks gezien zoals zij zijn, zonder vervalsende
illusie of bijbedoeling, helemaal, eenheid van dier en geest, - begrepen door een
liefde, die aan het zijnde zich hecht, die in het gehele wezen een vorm van dadelijk
leven is geworden, liefde, die geen dromen nastreeft, maar reeds nieuwe
gemeenschap is. Tussen een synthesis die wegbrokkelde, en een andere die
onnaspeurbaar nog aan 't worden was, had de geest heel zijn eeuwenoud bezit
getoetst, - te vergeefs! De twijfel had de ziel gemarteld, maar de smart van den
twijfel had ze gelouterd ook en toen ze in doodsstrijd haast gebroken lag, ontrees
haar uit de omgewoelde diepte die liefde, die zonder vrees het werkelijke in zich
opnam, ruw en naakt als het was, en er in doordrong tot ze er dat algemene in
gevonden had, dat een mens met alle menselijkheid weer verenigt.

II
de

De Hollandse literatuur der 19 eeuw was sterk romantisch gekleurd, en niets laat
vermoeden dat ze 't voorlopig niet blijven zou. Als we de dichters rangschikken naar
wat ze doen, niet naar wat ze willen, dan lijken zelfs de marxistische aanvallers der
‘burgerlijke poëzie’ de romantiek nog niet ontgroeid.
Tot de romantiek behoort ook bijna alles wat Vlaanderen heeft voortgebracht.
Maar: hier schoot zij nooit zo diepe wortels als in Holland, Engeland, Duitsland,
Frankrijk; hier was zij minder ‘individualistisch’ dan bij onze buren; zij was dat het
allerminst in Zuid-Vlaan-
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deren; en daar kon zelfs sommig werk van Guido Gezelle en van Stijn Streuvels
ontstaan dat met romantiek niets gemeens meer heeft.
Op onzen Helicon heeft de Muze der Vlaamse Beweging lang den reidans
aangevoerd. En 't werd haar dikwijls, en wel te recht, verweten, dat zij er een
gemakkelijk dilettantisme liet gedijen. Elke flamingant achtte het zijn plicht, zijne
algemene gedachten in de godentaal weg te brullen of uit te kwinkeleren. In 't begin
onzer herwording, na 't jaar '30, was de literatuur het voornaamste wapen der
Vlaamsgezindheid geweest, en lang nog meende ieder taalstrijder dat wapen te
moeten hanteren. Het vergde dan ook meer dan gewonen tact van den criticus, om
zich niet schuldig te maken aan landverraad, als hij den rijmelenden taalbroeder
wat minder ‘puik’ moest verklaren.
Doch diezelfde Muze heeft onze dichters voor ziekelijke afzondering verhoed. Zij
hebben altijd heel sterk het gevoel gehad van samenhang met hun volk. Want hun
taal, de volkstaal, verkeerde altijd in gevaar. Sedert eeuwen heeft ons land het
natuurlijk uitspreidingsvermogen ener zo schitterende beschaving als de Franse uit
de eerste hand moeten ondervinden, en de industriële centralisatie van den
Belgischen staat, steunend op de verfranste burgerij der grote steden en eisend de
verdrukking en verdrijving van het Vlaams, kwam dien invloed zo machtig stijven,
dat het wel een mirakel mag heten, dat het Nederlands in Vlaams-België niet
helemaal tot den rang van een patois verviel. Maar Vlaanderen, ten bloede gestoken,
ging weer op zijn poten staan. Hoe kon de dichter onverschillig toekijken, waar 't
het recht
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van bestaan gold van zijn middel van uitdrukking en meedeling? En hoe zou hij
nog schrijven, als zijn woord onverstaan in dode hoofden viel? Een nederlaag der
Vlaamse Beweging was een nederlaag der Vlaamse poëzie. In den strijd voor de
taal stond hij schouder aan schouder met al wie die taal liefhad; wat hij ook zong,
hij voelde zich als een deel van zijn volk. En hypertrophisch individualisme in vorm
of gedachtengang kon hier niet veel weliger opschieten dan bij de Zuid-Afrikaanse
Boeren.
Het Vlaams is uitsluitend de taal geweest van volksklasse en kleinen burgerstand.
De Vlaamse schrijvers waren meestal zoons van neringdoenden, ambachtslieden,
kleine burgers, gezeten lieden van te lande. Zij schreven, bewust of niet, voor wie
hen verstaan kon. Zij leefden in aanraking met het volk, en met al wat daar vanzelf
groeit: volksgeest, volkstaal. Die richting der romantiek, die een bedorven
maatschappij den rug toekeerde en belang ging stellen in de eenvoudige,
onkunstmatige, onbewuste uitingen ener ‘volksziel’, en aldus toch op een
werkelijkheid buiten den mens wilde staan, die minst-individualistische aller
romantische richtingen vond hier een uitgezocht terrein. Na meer dan twee eeuwen
slapens was onze kleinsteedse beschaving zeker niet oververzadigd met intellect;
maar, hoe nauw ook haar gezichteinder, zij had de gezonde jeugd van hetgeen nog
dicht bij de aarde blijft; onze literatuur, als ze echt was en iets meer dan rhetoriek,
kon niet door verfijning bekoren, maar ze kwam uit een gaven geest, een geest uit
één stuk, waar nergens aan gelijmd was. De verstandelijke ontwikkeling was nog
te arm, dan dat
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ze groot onderscheid tekende tussen geest en geest, dan dat ze den geest zelf
verdeelde, hem iets ontnam van zijn spontane en dadelijke opwelling.
In de kleine stad, op het land, wordt de maatschappelijke crisis, met haar veelheid
en veelzijdigheid van tegenstrijdige belangen, haar wilde concurrence, haar homo
homini lupus, zo duidelijk niet gevoeld. Den landbouwer is het, of welzijn en armoede
in de eerste plaats afhangen van natuurmachten, waar allen voor gelijk staan. Een
literatuur, in die atmosfeer opgegroeid, zal altijd min of meet gedragen worden door
een gemeenschappelijk gevoel, dat het zuiverst en krachtigst werkt waar het
onbewust of althans ongewild blijft. Het is wellicht geen toeval, dat Streuvels oneindig
verder staat van Zola dan van (den niet-propaganderenden) Tolstoj. Zuid-Vlaanderen,
dat het best zijn oud karakter van landbouw-gewest behield, waar bijna geen
spoorwegen werden aangelegd, Zuid-Vlaanderen is de streek waar onze literatuur,
hoe persoonlijk ook, het meest ontdaan van romantisch individualisme verschijnt.
Stel daartegenover nu de Hollandse groothandelaarsbeschaving, met haar
onafgebroken verstandelijke ontwikkeling van drie eeuwen, en hare standen door
allerlei vormelijkheid van elkaar gescheiden. En 't zal u duidelijk worden waarom
Holland meer dan Vlaanderen open stond voor alle Europese romantiek, en er den
stempel op drukte van het intellect meer dan van het gevoel.
Ik heb daareven laten vermoeden, dat er wei enig verschil is tussen persoonlijkheid
en individualisme. De romanticus, die zich afzondert van de samenleving, of zich
maar
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los tot die samenleving voelt verbonden, neigt er natuurlijk toe, dat soort van
innerlijke gebeurtenissen uit te drukken, die hem meer dan andere eigen zijn, en
hem van de mensen rondom hem onderscheiden. Hij tracht dan ook naar een
bijzonder eigen vorm, en zal er zelfs toe komen, algemeen-gebruikelijke zegswijzen
als banaal te verwerpen, alsof elk mens een gesloten eenheid was, alleen op zich
zelf bestaande, alsof al onze gevoelens in al hunne schakeringen en ook in hun
massa, in hun wezen zelf, streng verschillend waren van de gevoelens onzer
medemensen.
Wie integendeel in nauwe betrekking met zijn omgeving blijft, splitst niet willekeurig
in zich het eigene van het algemenere, en zich zelf geheel uitsprekend, spreekt hij
ook noodzakelijk een deel uit van de met hem levende wereld. Zijn gedicht is dan
minder buitengewoon, maar dat kan het aan ruimte, luchtigen adem en organische
kracht inwinnen.
Dézen vorm van ‘oorspronkelijkheid’ treft men meer bij Vlamingen aan, den
anderen meer bij Hollanders. De taal is er al een teken van. We kennen hier nog
niemand die als een Ary Prins de natuurlijk-groeiende spraak, het gezamenlijke
werk van geslachten, naar eigen wil verwringt en er een specifiek persoonlijke
syntaxis op na houdt. De subtielste kunstenaar onder onze dichters, Guido Gezelle,
blijft nog heel dicht bij 't volkslied en de volkstaal.
Guido Gezelle heeft menig doodbrief-versje voor zijn parochianen geschreven.
In den smaak van den Hollandsen lezer vallen ze gewoonlijk niet. Er werden er
slechts enkele in de grote bloemlezing opgenomen. In gene studie
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zover ik me herinner, werden er aangehaald. Hier is er een:
Mijn kinderkens, ik heb u al
dat geeflijk was gegeven:
mijn werkzaamheid, bij dag en nacht,
mijn liefde, en ook mijn leven!
God spare u nu! Ik ben verlost
terwijl 'k uw broerken baarde,
van 't leven dat maar lijen en was
voor mij, en wee op de aarde!
God spare u, spare u, Man, die mij
beminnen hielpt en dragen
den lieven last, nu meer als ooit:
God spare u, lange dagen!
Hebt hope en troost, en... Wilt, o God
aan vrienden 't hert verleenen
te helpen hem, ook zonder mij,
nog zorgen voor die kleenen!

Wel niet rhetorisch, dat stukje, maar banaal, erg banaal! Want het is zo
gods-eenvoudig!... Hele dozijnen van die soort gaat men onachtzaam voorbij, om
zich maar te verlustigen in die andere mirakeltjes van woord-kunst, waar klankenen rythmenspel directer in 't oog vallen. Hier is ook niets dat bijzonder aantrekt,
geen individuële nieuwigheid, geen enkel stout beeld, - neen, hoegenaamd géén
beeld, en niemand zal er zeker aan
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denken, om 't als een breedgedragen slepende melopee uit te galmen, en elken
lettergreep te doen zingen als een afzonderlijk stukje schoonheid. Maar... er leeft
een innig gevoel in, zo oprecht èn kunstig tevens uitgesproken, dat het ons, als we
door de ‘literatuur’ niet bedorven zijn, met zijn zachte deining inneemt en warm
aandoet. Het is innigheid, afgerond tot classieke, haast onpersoonlijke schoonheid,
gekleed in haar eenvoud zelf, dragende niets dan het zuivere doorschijnende kleed
der gedachte. Gij die met uw dromen in eenzaamheid verdort, en in de massa, in
de werkende mensheid steun wilt vinden voor breder leven, is dit de ‘proletarische
kunst’ die ge zoekt? Voelt ge hier een liefde, die in zich zelf haar evenwicht draagt,
een atmosfeer van liefde zo werkelijk, dat alle zacht-doorademde woorden die er
in opleven tevens als uit het hart-zelf der stervende moeder gesproken zijn? Men
vergeet den kunstenaar, om alleen nog te luisteren naar een menselijk gevoel dat
van velen is.
Ik koos dit ‘zielgedichtje’ uit, omdat het zo helemaal ontbloot is van kunst-effect.
Daardoor juist helpt het ons begrijpen wat de diepere en wezenlijke kracht uitmaakt
van Gezelle's beste gedichten, waarin we, oppervlakkig als we zijn, vaak niets meer
bewonderen dan de frisheid of virtuositeit van zegging. Bij 't lezen van Hollandse
verzen, zelfs waar die breed en sterk menselijk zijn aangedaan, vergeten we zelden
hoeveel kunst er aan besteed werd, de conventie van den individuelen kunst-vorm
staat tussen 't gevoel en ons. Bij Gezelle, en in zo menig stuk van ‘banale’ Vlaamse
dichters, daar zelfs waar alle woorden tot kunst geboetseerd zijn, voelen we eerst
en
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vooral niet den artiest, het uitzonderingswezen, maar den mens, zoals die met
andere mensen het werkelijke leven meeleeft.
Ik weet heel wel dat kunst juist iets anders is dan leven. Maar 't verschil is, dat bij
den Hollandsen dichter kunst en algemeen dagelijks leven zich op twee scherp
gescheiden vlakken bewegen, terwijl bij Gezelle een geleidelijke en haast
onnaspeurbare overgang het algemeen dagelijks leven tot kunst verheft. Die kunst
weerspiegelt niet alleen ene door hogere geestessfeer verlichte zijde van 't
gebeurende. Hare eenheid is niet zozeer aan Gezelle's katholieke idee te danken,
maar in de eerste plaats aan dat dadelijke meêvoelen van zijn geheel gemoed met
zijn omgeving: die eenheid is de harmonische groei van een kunst, die, wortelend
in den grond van 't alledaags gemeenschappelijk leven, alle krachten van aarde en
lucht rechtstreeks op zich laat inwerken om te worden tot blad en bloem en vrucht.
Als de romanticus nooit het besef kwijt raakt dat hij met zijn droom op een torentje
zit, terwijl daar beneden de menigte krioelt, dan gaapt in hem zelf ook een breuk
tussen zijn scheppende geesteswerkzaamheid en het gewone leven dat hij met de
menigte deelt. De eenheid is verbroken, en met haar de spontaanheid der daad: in
den dichtensdrang gaat het gehele wezen niet meê, laat zich het gehele wezen niet
gewillig dragen. Wat die splitsing dan wordt, bij een volk dat drie eeuwen lang
voortdurend ‘be-schaafd’ werd, waar de bourgeoisie zich heeft ontwikkeld tot een
voornaamheid, die eist dat men zich gestadig in acht neemt, waar daarenboven het
godsdienstige leven sedert geslachten en geslachten
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den mens tot zelfbewustheid noopt en aan de abstractie gewent, - de
tegenwoordige Hollandse literatuur, in haar geheel beschouwd, geeft er een sprekend
beeld van.
Vergeleken met den verstandelijken horizon dier literatuur schijnt de wereld der
Vlaamse zeker niet ruim. Maar, afgezien van wat onder den onmiddellijken invloed
onzer Noorder- of Zuiderburen ontstond, gist er in haar die onbedachtzame kracht
van jeugd, die het onmisbare vereiste aller duurzame kunst is: de aandoening die
door het gehele wezen van den gezonden, dat wil zeggen van den
gemeenschaps-mens, gedragen is, en zich zo rechtstreeks en oprecht mogelijk
uiten wil.
Als uit die essentieelste kracht mooie beelden bloeiden, die men stuk voor stuk
kon bewonderen, en een taal die in schakering en verfijning gelijk stond met die der
Nieuwe-Gidsers, dan heeft de Hollandse critiek heel veel waardering voor Vlaamse
productie getoond. Waar echter die essentieelste kracht niets anders dan zich zelf
te geven had, heeft men ze in 't Noorden niet gevoeld, hoe duidelijk zij zich ook door
den rythmus uitsprak, terwijl men er zich wel verkneuterde in mozaïekwerk, dat ons,
trots zijn uiterlijken rijkdom, maar voos en doods kon lijken.
Het is veel makkelijker een delicaat vers op de tong te proeven, dan den
jong-Goethischen hartstocht van een Albrecht Rodenbach meê te leven:
Ter Waarheid streeft mijn twijfelend gedacht,
ter Waarheid streeft mijn rustelooze ziel...
.............
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Helaas ja! van Waarheid is daar sprake, en met een hoofdletter nogal, en rhetorica
is het dus, banale rhetorical! Er is daar zelfs geen enkel vers dat ik afzonderlijk vóór
uw ogen kan laten schitteren, en menig beeld, ik moet het wel bekennen, was vóór
Rodenbach al gangbaar. Maar het gedicht is van 't begin tot het einde doorwaaid
van een krachtigen adem, die het samenhoudt, die 't geheel dráágt. Ik bedoel zeker
niet, dat het altijd op ‘doorwaaienden adem’ aankomt: elders - De Zwane - geeft
Rodenbach ons een heel andere soort van aandoening: helder-stil, groot en zuiver,
badend in zielelicht. Maar, wat hoofdzaak is: in het goede gedicht, hoe lijze ook
bewegend, voelt men nog, bijna lichamelijk, de trillende of rustig-stralende warmte
van 't gevoel dat het schiep. En dat is nu het eerste woord van ónze Ars poetica.
De meeste goede Hollandse gedichten zijn de trouwe weerspiegeling van een
gevoel; de emotie en het beeld zijn evenwijdig. In de goede gedichten van Albrecht
Rodenbach, die naast Gezelle een ónzer meesters is, zijn emotie en beeld één; de
rythmus, die onder geluiden en beelden leeft, is geen teken der zielebeweging, hij
is die zielebeweging zelve.
Nu is het echter de lelijke kant ener niet-zeer-individualistische kunst als de
Vlaamse, dat ze zich dikwijls tevreden stelt met een massale uitdrukking der emotie,
zonder elk harer schakeringen zuiver uit te werken. Haar ontbreekt de brede
intellectuele omgeving die den geest drilt, haar ontbreekt zelfs dikwijls het zekere
bezit van haar taal. Over 't algemeen moet de Vlaamse dichter nog zijn ambacht
leren. In dat opzicht is Hollandse
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critiek even gewenst in België, als wat meer Vlaamse inspiratie in Holland. Van
't Hollandse werk moet het gros onzer schrijvers concentratie gaan leren, rake
vastzetting der gedachte, vastere plastiek, fijnere ontleding aller onderdelen van
een aandoening, gepastheid van woord en klank. Hier is nog kracht genoeg, die
zich langzaam ontbindt: van 't Noorden verwachten we verzuivering van die kracht.

1904
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Prof. de Ceuleneer en de Academische Ploertocratie

Het zal menigeen verwonderen, dat hier nog eens over letterkundige Staatsprijzen
en Koninklijke Vlaamse Academie wordt geschreven; het lijkt zo nutteloos! Acht
jaren heb ik nu de werkzaamheid van onzen officiëlen Areopagus gâgeslagen, en
ik moet bekennen dat ik die zetelende heren niet meer voor verbeterlijk houd, althans
in dit aardse leven. Er is ook niemand meer die ge tegen hunne aanvallen moet
verdedigen, want de afstand tussen hen en al wat in Vlaanderen werkt en denkt en
lééft is zo groot, dat wie ze aandachtig gaat bekijken, wellicht ook eens van ‘ziekelijk
naturalistische neigingen’ kon verdacht worden...
Neen, vier maanden lang wilde ik er maar niet toe besluiten, het verslag over den
laatsten vijfjaarlijksen prijskamp ter hand te nemen. Nu ìs het gelezen, en de schrijver
ervan, Prof. Adolf de Ceuleneer, hoogleraar aan de hogeschool teGent, lijkt me zulk
een wangedrocht van onverstand, on-smaak, on-talent en onvermoede
onbenulligheid, dat hij er algemener betekenis door krijgt: teratologisch curiosum,
overblijfsel van een elders langverdwenen ras, symbool wellicht van al het onbekende
dat in de diepten onzer Academie nog krioelt.
De lezer mene niet, dat ik mij hier, uit drift of uit

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

300
aant.

sport, scherper uitdruk dan rechtvaardig is. Hij gelove niet dat ik maar enigszins
boos ben op prof. Adolf de Ceuleneer, of dat ik hem beschimpen wil. Maar het is
een vereiste van mijn wetenschappelijken zin, en van den stijl dien we voor deugdelijk
houden, dat kalm naar het juiste woord gezocht worde. En als nu die hooggeleerde
heer het minder aangenaam acht, dat we niet op den geboenden vloer der
gezelschaps-hoffelijkheid kennis met elkaar maken, dan heeft hij het recht niet, om
te klagen: iemand die op Staatskosten, in het Staatsblad, - waar men hem niet
antwoorden kan, - zovele jongere schrijvers als onzedelijke wellustelingen voorstelt,
en een roman van Buysse - die ‘het dierlijke bemint’, - een ‘vuiligheid’ noemt, welke
‘onze letterkunde onteert’, die mag al heel tevreden zijn, dat hij op zulk een
bedaarden jongen gevallen is.
De prijs voor het tijdvak 1895-1899 werd op 14 Aug. 1900 toegekend aan Rijmsnoer
van Guido Gezelle. Het Verslag is meer dan drie jaren later verschenen. Niemand,
die het gelezen heeft, verwacht dat ik dat stuk hier bespréék. Ik wil er slechts 't een
en ander uit lichten, tot solaas en jolijt van wie het níet gelezen heeft. Enige zinnetjes
volstaan, om te doen inzien hoe bekrompenkwezelachtig het is, - hoe futloos van
gedachte en doods van gevoel het is, - hoe onbeholpen en lam geschreven het is.
‘Er bestaan wetten die in alle kunsten nageleefd dienen te worden, die gelden
voor alle tijden. Zij zijn niet vastgesteld naar willekeur noch grillen van eenen denker
of wijsgeer, zij vloeien uit de natuur zelve der
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kunst en worden nooit te vergeefs verwaarloosd.’ Dat staat er telkens in, maar,
net als vroeger: de professor wéét wat die wetten zijn, maar hij wil het ons niet
zeggen!.. We mogen alleen vernemen, wat die wetten niet toelaten, n.l. ‘de jongste
richting’. Wat is de jongste richting? ‘L'art pour l'art’, dat wil zeggen het gebruik van
‘het holle woord’ en den klinkklank zonder zin, - en verder ‘het laatste uitwerksel
van het stelsel l'art pour l'art,’ n.l. het ‘naturalisme’, dat zich ‘in de laatste jaren’
overal heeft uitgebreid, en gekenmerkt is door een ‘bijzondere voorliefde voor het
gemeene, het leelijke...’ Heel het Verslag wordt dan éne klopjacht op ‘zinnelijkheid’,
alsof die rijkdom der Vlaamse natuur er nog te veel was! De professor, die, God sta
me bij! kunstgeschiedenis doceert, beroept zich op de Grieken - ‘zedelijkheid en
schoonheid gaat bij hen gepaard’ - en zelfs op de Vlaamse schilderkunst. Bij Rubens
dus geen ‘zinnelijkheid’? Of is die een rozenwater-en-zoetemelkengeltje nevens
Streuvels, wiens verhalen soms ‘stootend, zelfs walgelijk’ heten: ‘Zijn ze niet slecht
gekozen, dan ontwaart men toch eene neiging naar stoffelijkheid, naar
vleeschelijkheid in de bijzonderheden.’ Neen, spreek me van Jordaens! Maar waar
de hooggeleerde het over kunst heeft neemt hij 't zo nauw niet: elders wijst hij op
grote meesters, noemt Dante nevens Ledeganck en dan rolt het er pardoes in énen
adem uit: de schepper der Venus van Melos, Van Eyck, Leonardo, Rubens, Van
Dijck, Rembrandt, Velasquez, Ruysdael en... Lamorinière.
We beginnen al iets te vermoeden van die eeuwige wetten der schoonheid: precies
als de Grieken, Rubens
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blijven we in de traditie der Nederlandse letterkunde, ‘die er mag op roemen door
hare eerlijkheid uit te munten en die zoo schittert met de blinkende kroon der
zedelijkheid’. Ook het ‘pessimisme’ moet geweerd. En 't is wel kenmerkend voor
die heren, dat de eerlijke beschrijving der werkelijkheid, zonder doekjes, hun een
ziekelijke neiging schijnt te verraden, zo diep liggen ze met heel hun leven in de
leugen gedompeld. Bij Buysse is het ‘overal pessimisme, droeve toestanden, noodlot,’
en ‘ Stijn Streuvels is ook een pessimist; overal stelt hij het noodlottige en de
*
levensellende voor.’ Daar trekt de heer Professor zijn neus voor op, want zie, zo
iets past niet in een christelijke maatschappij, en ik begin te vrezen dat er voor den
heer Professor, al komt hij wel eens met zijn Grieken opsnijden, toch geen
zedelijkheid buiten de Katholieke Kerk bestaat. Want afgezien van het naleven dier
geheime kunstwetten, ‘die gelden voor alle landen en voor alle tijden,’ verlangt de
**
Jury nog heel wat anders.

*

**

Ziehier enige andere wetenswaardigheden omtrent Stijn Streuvels: ‘Zijne wonderbare
begaafdheid is buiten kijf, al laten zijne geschriften, met het oog op taal en stijl, vrij wat te
wenschen over.’ Twee regels verder: ‘Zijne taal is recht eigenaardig en schilderachtig.’ En
eindelijk: ‘Daar hij van zonderlinge gehalte is (sic!!) en met weinig woorden schildert, zoo
moge hij zijne botte, ruwe figuren fijner afschetsen. Streuvels is door de natuur zeer rijk
begaafd, en zal als schrijver zeer hoog klimmen indien hij niet meer offert op het altaar van
de mode of van het snobisme.’
Er bestaat ook een verband tussen die algemene wetten en de spelling van De Vries en Te
Winkel: Pol de Mont's verzenbundel Van Jezus is ‘eene kunstgreep waar het stelsel van l'art
pour l'art wordt op toegepast (sic). De dichter zou evengoed Jupiter of Minerva bezingen als
Jezus, en het gebruik der Kollewijnsche spelling maakt de lezing vrij onaangenaam.’
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Ge moest zien hoe afkeurend er al gewezen wordt op een schrijver, wiens
‘philosophische overwegingen... eene zekere pantheistische opvatting laten
vermoeden.’ En luister maar hoe een bundel ‘tamelijk lieve’ gedichtjes voor
familiefeesten wordt afgemaakt, - omdat het maar rijmelarij is? Neen: ‘maar
stelselmatig wordt alle godsdienstzin van kant gelaten, alhoewel het nu toch zoo
natuurlijk is dat een kind bij zulke gelegenheden de Godheid aanroepe. In heel het
boekje komt het woord God niet eens voor; maar op bl. 45 wordt er gesproken van
den tempel van het licht, en dit om de school te benoemen. De schrijver vergete
niet dat echte poëzie spreekt met het hart, en dat philosophische of onphilosophische
stelsels daar niet op hunne plaats zijn. [Tempel van het licht = school, is dat een
philosophisch stelsel?] Dezelfde afkeurenswaardige richting ontmoet men nog in
hoogere mate in Door het leven van Kops. Zijne gedichten bezitten eene zekere
waarde, maar zijn ontsierd door een ongodsdienstigen geest, die er het echt
dichterlijk gevoel aan ontneemt.’
En elders: ‘De gedachten laten maar al te dikwerf te wenschen over. Bij eenige
schrijvers wordt God stelselmatig verzwegen. Door dit gebrek aan godsdienstzin
ontstaat er in de handeling der verhalen en de ontleding van de gevoelens voor de
gedichten eene leemte [o jeetje wat een taal!] die men nooit bij groote schrijvers zal
ontmoeten.’
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Hier wordt dus duidelijk vastgesteld, dat de Jury niet alleen met de literaire waarde
der beoordeelde werken rekening houdt, of liever, dat die literaire waarde zo nauw
verbonden is met den godsdienstzin, dat een ‘onchristelijk’ boek wel nooit bekroond
zal worden. En 't was dan ook maar gelukkig voor Guido Gezelle, dat ‘over al zijne
gedichten de verhevene geest van het christelijk ideaal’ zweeft...
In sommige gevallen zal die godsdienstzin nog niet voldoende zijn. Ik citeer
woordelijk: ‘ Vervarcke schrijft met waarheid (sic) maar geeft weinig leven aan zijne
verhalen. Het is ook niet voldoende in een verhaal de socialistische strekkingen te
hekelen en te beknibbelen; men zou mogen verwachten er ook eenige
bestrijdingsmiddelen te ontmoeten. In dien zin is het eenvoudig geschreven
volksverhaal Estella , van Scheltjens, veel treffender en doelmatiger.’
Kom, ik schei er meê uit; ik wil mijn lezers niet onpasselijk maken. Zij zullen nu
wel vanzelf tot het klaar besef gekomen zijn, dat de betekenis van prof. A. de
Ceuleneer in onze letterwereld gelijk staat met die van een bladluisje op een
eikeboom, en dat die hoogleraar, werkend lid der Koninklijke Vlaamse Academie,
door den Staat gemachtigd om over onze literatuur den staf te breken, afgezien van
de kruipende platheid van zijnen stijl, niet eens behoorlijk Nederlands kan schrijven.
Ik weet niet of zo iets in andere landen nog mogelijk is. Ik begrijp niet, hoe geen
enkel, géén énkel lid der Academie, tegen het drukken van zulk een ding is
opgekomen. Maar, het spijt me, hiermeê is de maat nog niet vol. Het vreeslijke dat
ik weet aarzel ik uit te
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spreken... Men kan zich moeilijk inbeelden, dat er uit de duisternissen en de
verschrikkingen van de onderste lagen der Academie nog stommer, stomper,
stumperiger verschijning, nog gedrochtelijker klabotsekop zou kunnen opgrinniken...
De Ceuleneer lijkt ons doods, maar daar moet nog iemand zijn, die is als de Schaduw
van het Doodse...
But should some urgent fate - untimely lot! Bring thee to meet his shadow...

Die heeft ook eens een verslag geschreven. 't Was voor den driejaarlijksen prijs van
toneelletterkunde, tijdvak 1892-'94, toen ze ‘Isidoor Hapken’ hebben bekroond. Dat
verslag bestaat. En dàt verslag hebben ze zelfs niet durven uitgeven.
Wie Guido Gezelle liefheeft zal niet vergeten hoe de oude dichter in den vorigen
prijskamp werd aangerand. Zijn Tijdkrans heet daar het ‘zwakste’ wat hij geschreven
heeft: ‘zijne goede hoedanigheden staan er, over het algemeen, lager; zijne minder
goede merkelijk hooger.’ En toen werd een romannetje van Virginie Loveling
bekroond.
Maar de tijd, o academici! is uw meester, die eigenlijk geen wil hebt noch
persoonlijkheid. Vijf jaar later - na zijn dood en zijn verheerlijking, - hebt ge Guido
Gezelle uw belachelijke kroon op het grote klare voorhoofd toch móeten drukken.
Ge hebt al uw vroeger gewauwel tegen hem met een grijns weer moeten inslikken.
Maar wat ge nu zegt lijkt me nog ellendiger dan uw venijnige steken van toenmaals:
‘Men had wel altoos erkend dat Gezelle de eigen-
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aardigste onzer dichters was, maar men bracht tegen hem in dat hij Westvlaamsch
schreef. Had hij zulks niet gedaan, Gezelle zou niet Gezelle geworden zijn. Het
gebruik van zijn taal, - men noeme het nu, indien men wil, zijn dialect, - die hij meer
dan wie ook meester was, gaf aan zijne bewoordingen dien ontzaggelijken rijkdom
en aan zijn vers die harmonie, welke door geen onzer dichters, zelfs niet door
Ledeganck, overtroffen is geworden.’
En om uit te leggen dat die hulde zo laat komt, dit eenvoudig zinnetje: ‘Guido
Gezelle heeft gemeen met andere groote kunstenaars dat hunne geniale waarde
slechts na hunnen dood algemeen erkend wordt.’
Komaan, De Ceuleneer, wanneer zijt ge geboren? En gij, Coopman, De Vreese,
wie weet ik nog? Is 't eerst sedert Gezelle dood is dat ge u, ongevraagd, met onze
literatuur bezighoudt? Hadt ge den tijd niet, rechtvaardig te worden vóórdat hij stierf?
Hebt ge hem niet vroeger kunnen ontdekken, daar hij toch lid was uwer Academie?
Zijt gij het niet, gij juist, de gepatenteerde kunstrechters, die hem miskend hebt,
terwijl de jongeren al lang met blinkende ogen naar hem opkeken? Is 't in uwe
Academie dan niet, dat men hem verloochend en mishandeld heeft? En is een der
ondertekenaars van dit Verslag, Th. Coopman, niet de schrijver van het droevig
vermaarde Verslag van '96? En thans, dat ge voor schaamte heel koesjes in een
hoekje moest krimpen, komt ge met een brutaal-onschuldigen snoet verklaren:
‘Guido Gezelle heeft gemeen met andere groote kunstenaars dat hunne geniale
waarde slechts na hunnen dood...’ Maar gij zoudt hem nu nóg niet erkend hebben,
hadt men er u niet toe gedwongen!
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Tot het laatste ogenblik is er in uwe jury sprake van geweest, dat wéér een roman
van Virginie Loveling zou bekroond worden, Mijnheer Connehaye , een boek dat
ge niet onvoorwaardelijk durft prijzen, want ge acht den stijl nogal stijf en droog nu, als prof. De Ceuleneer dat zegt!... - maar, zo luidt het in uw erbarmelijk taaltje,
‘nevens, ik wil niet zeggen die zwakheden of onvolmaaktheden, maar die
opmerkingen, hoeveel groote schoonheden, welke treffende, volgens de natuur zoo
prachtig afgebeelde tafereelen...’ Het lijkt zelfs een kunstpereltje, dat ‘men niet
genoeg kan verspreiden in de damenwereld der goede burgerij’. En toch:
‘niettegenstaande de onbetwistbare letterkundige waarde van Connehaye, werd,
na rijpe overweging en grondige bespreking, met 6 stemmen tegen I den prijs aan
Rijmsnoer toegekend’.
Welnu, hier wordt met de blote waarheid een beetje vreemd omgesprongen. Want
de zaak staat aldus: de Jury had besloten, den prijs tussen Virginie Loveling en
Guido Gezelle te delen, en 't is vóór ondervonden tegenstand, o.a. van Minister de
Trooz zelf, dat zij dit besluit wijzigde.
Prof. De Ceuleneer is voor mij maar een symbool. De verslaggever hete De
*
Ceuleneer, Coopman of De Vreese, 't verslag is altijd hetzelfde. We hebben nu
lang genoeg die heren aan 't werk gezien, en weten wat ze zijn. De Academie, in
haar geheel, is ‘something rotten’. Men moet maar eens de lijst der tegenwoordige
leden nagaan: H. Claeys, N. de Pauw, F. de Potter,

*

Zie Eerste Bundel der Verzamelde Opstellen, blz. 83 vlgg. en 131 vlgg.
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E. Gailliard, A. Snieders, C. Hansen, J. Obrie, Th. Coopman, A. de Vos, J.B.
Broeckaert, E. van Even, E. Coremans, H. Sermon, J. Bols, K. de Flou, D. Claes,
A. Janssens, K. de Gheldere, A. Prayon, L. Simons, A. de Ceuleneer, G. Segers,
W. de Vreese, - en de briefwisselende leden: H. Haerynck, V. de la Montagne, J.
Muyldermans, L. de Koninck, A. de Corswarem, W. van Spilbeeck, J. Mac Leod, Is.
Teirlinck, A. Joos en Helleputte. Buiten drie, vier mannen van verdienste, wie
vertegenwoordigt daar de letterkunst? Er lopen kwasten onder, die nooit een regel
hebben laten drukken, en de meesten zijn buiten hun parochie onbekend. En ze
zijn aangesteld om over onze groeiende literatuur te rechten!
Kan daar iets aan verbeterd? Ik geloof het geen ogenblik. Zuiverder krachten, als
die er bij toeval binnenkomen, zullen er afgezonderd staan, zonder invloed, en kapot
gaan in het slechte midden. Wat verkeerd is, is het stelsel zelf der ‘aanmoediging’
van letterkunst door den Staat. Heeft het één goed vers méér doen schrijven, en
wat heeft het anders ‘aangemoedigd’, dan kuiperij en bederf van 's schrijvers
waardigheid? Dat de regering, door middel ener Academie, in den gang der levende
literatuur moet ingrijpen, is een begrip dat we, als zoveel andere zaken, uit het
centraliserende Frankrijk hebben overgenomen: in Germaansen grond heeft het
nooit recht willen aarden; en in Holland is het onbekend.
Ik herhaal dat Prof. De Ceuleneer voor mij maar een voorwendsel is: wij vragen
de afschaffing der Staatsprijzen, en dat de Academie zich voortaan vergenoege
met haar
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bibliographische verscheidenheden, en al wat haar verder op het ruime veld der
philologie mag toelachen.

1904
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‘Het Stille Gesternte’ van Herman Teirlinck

Als men Teirlinck leest moet men maar eens terugdenken aan ons verhalend proza
van een tiental jaren geleden. Wat hebben onze schrijvers niet gewonnen aan
artistiek bewustzijn, aan schoonheidswil, en aan macht over de taal! Onvermoeide
uitbeelding van al wat ons omgeeft: spreekt daar de vreugde niet uit van het nieuwe
kunnen, met vers gereedschap, het jonge verwonderde spel in pas-ontdekte
domeinen? Ik druk op dat ‘jonge’, want ik moet al dadelijk zeggen dat Teirlinck me
den indruk geeft van iemand die ‘er nog niet is’, die zich langs de stijgende lijn nog
opwerkt, die nog zoekt, rechts en links, dóór-zoekt met fijn gespannen zenuwen: er
zal nog veel in hem moeten bezinken; dan zal de ‘Beschrânkung’, die voor Goethe
het meesterschap was, wel vanzelf komen, en het gemakkelijke wegvallen onder
het volrijpen van het bedwongene leven. Nu, wat hij later ook nog bereiken kan, dat moet hij zelf maar met de Goden klaarspelen, - dit staat al vast, dat hij een
persoonlijkheid is, met eigen manier van zien en met eigen stem; zijn taal heeft hare
lijn en bekoort door bijzondere schakeringen; zij heeft, wat nog beter is, eigen klank;
men kan er van houden of niet, kwestie van gemoedsaard: mij is haar teerheid
dikwijls te week,
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al word ik wat verder weer ingenomen door de fijne goedheid, die men onder
een ietwat brozen toon bespeurt; maar zij is van hem, en zij is van een
heerlijk-aangelegden stylist.
Als ik dat werk nu in mij heb, en stel het geheel daar overeind, zonder acht te slaan
op al het afzonderlijk mooie, blijft er toch iets dat me niet bevredigt: Teirlinck is de
‘literatuur’ nog niet ontgroeid.
Met ‘literatuur’ meen ik, dat er in voorstellingen en taal nog een en ander is dat
niet bepaald wordt door de werkelijkheid, inhoud van het boek, - een en ander dus,
dat niet het kenmerk van het noodzakelijke draagt. Versta wel wat ik werkelijkheid
noem: we hebben hier een verhaal van innerlijke of uiterlijke gebeurtenissen midden
in een stuk natuur: die zielewordingen, die gebaren en die dingen die er rond zijn,
naar het wezen en de bedoelingen van den schrijver wordt dat alles omgewerkt en
groeit het ineen tot een beeld, en dat beeld is de werkelijkheid van de kunst. Nu,
Teirlinck heeft die werkelijkheid niet zuiver kunnen houden van vreemde
bestanddelen; hij heeft die werkelijkheid niet voldragen, niet gelijkelijk vermeesterd,
zo dat ze overal zijn schepping vúllen zou: en over de leemten heeft hij dan zijn
talent van woordkunstenaar moeten spreiden.
Vandaar dat me ten slotte zijn mensen toch niet zwaar genoeg van reëel leven
lijken; ze blijven voor mij in het boek; ik kan er niet rondom draaien; ze zijn van énen
kant verlicht; ze bewegen in één vlak, hebben niet genoeg volume.
Vandaar ook dat er in de taal menige zeer gekunstelde
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wending blijft, of een willekeurig spel met woorden waar Teirlinck bijzonder van
houdt, als ‘djentelijk, profijtelijk, permintelijk’: soms worden die door zijn beeld der
werkelijkheid opgeëist, maar dikwijls hebben ze daarmeê niets te maken, en zijn
dan een vorm zonder vlees, een artistiek strikje, een nutteloos tooisel, iets dat meer
uit een persoonlijke hebbelijkheid van den kunstenaar-met-woorden voortspruit dan
uit het gevoel van den werkelijkheid-herscheppenden dichter. - Wat ik hier beweer
van sommige uitdrukkingen geldt ook voor hele bladzijden: waar Teirlinck niet
voldoende ingenomen en bezeten is door zijn onderwerp, laat hij zich gemakkelijk
verleiden tot het afschilderen van miniatuurtjes, die op zich zelf heel lief kunnen zijn,
maar ongelukkiglijk in geen verband staan met het gebeurende. Terwijl een drama
in de ziel wordt uitgestreden, kan ik mijn aandacht niet gâân verbeuzelen aan allerlei
con amore beschreven bijzaakjes. Een voorbeeld: heel het begin van het boek - de
droefheid om den dood van het eerste kind, - is uitstekend, want het is vol-gevoeld,
het is werkelijk; nadat Victoorken gekist is zal Teunis de kamer schoonmaken, en
hij begint met op den zolder al het goed weg te foefelen, dat de moeder weer over
haar kind zou doen peinzen: dit is met gevoelige soberheid gezegd, en heel goed.
Maar dan wordt de vloer geschuurd, en dat neemt anderhalve bladzijde in: we
vergeten haast Victoorken om den bezem: ‘De bessem wreef van rechts naar links
over de opklarende planken en krijschte overhand uit het overentwere-gerukt lijf
van elke bieze. 't Was een tijd lang 't eenzelvig uitgerokken gekraak van den
kuischenden martelaar, nu om en hooge, dan
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lage en terug, mee met het regelmatig gezwaai van Teunis' armen. Daarna kortte
zijn gepiep zich dunne in een hoek of een spleet, waar hij vlijtig aan 't roefelen was.
Of hij klonk kort en snokkend op een koppige plekke en kromde en herkromde zijne
steelkens erlangs. IJverig schoof hij weer breed en zegepralend heen, tallenkant,
allerwege...’ Dan wordt de andere helft der kamer schoon gemaakt: ‘De bessem
sleurde opnieuw zijn weerstandige pootjes over 't plankier, zwierde rond, kletste
tetsig in staande plassen, haperde tusschen muur en kasse, kwam afgesukkeld
weer aansleren. Een bieze brak aleens onderwege en stak omhooge, en 't was of
de bessem van werkrazernij bezeten was. Erger ging het onder 't bedde; hij
schaloterde er zijn gansche wezen en dacht misschien dat hij er teenemaal versleten
buiten geraken zou. Op 't ende, moegebeuld en den dood nabij, zijpelend van 't
water en een heele mate korter geborsteld, mocht hij zich op de ongemakkelijke
trap te rusten leggen.’ Dit alles om ons te wijzen hoe nauwgezet Teunis zijn werk
verricht?
Een ander kenmerkend staal: Lote is in-eens blind geworden, en tegelijkertijd
voelt ze een nieuw kind in zich roeren: ‘Mijn zoete kind, dat ik niet bekijken zal... Ze viel op hare knieën en diepe zeeg haar hoofd, alsof een ongeziene vracht op
haren nekke woog en haar gezicht omlage duwde. Het witte manelicht klaterde over
haar, kletste in ruchtige klaarte op haren kop en zijpelde neerwaarts langs haren
hals, de gestreepte teekening van haar katoenen jakke en de donkere tinte van
haren rok. Het effende zijn stralen op de buil van elke mouw, en 't was altemets, in
de plooi van den elle-
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boog of het gestropt gefoefel onder de oksels, een saampeuterend krioelen van
heldere lijnen in sterrekens opengeleid. Tegen de poorte wierp het de schaduw van
haar gebogen lijf en tot zelf een opwippend krulleken van haar verward haar werd
schoone zichtbaar...’ Dit is weer, op 't ogenblik dat het minste trekje moest verinnigd
worden, gezien van buiten, decoratief, nutteloos, ‘literair’.
Ik heb natuurlijk mijn voorbeelden uitgezocht. Maar de wanverhouding waar ze
uit voortvloeien, - wanverhouding tussen een artistieke gewoonte van den schrijver
en zijn echt-gevoelde-werkelijkheid, - die zit in het gestel zelf van zijn tegenwoordige
kunst.
Het is dus een gebrek in Het Stille Gesternte , dat sommige eigenaardigheden van
visie en stijl niet mede tot ziel-en-vlees vergroeid zijn in de wezenlijke stof van het
boek.
En 't is verder een gebrek van denzelfden aard, dat in de uitbeelding der stof
zelve, daar ook waar geen vreemde bestanddelen ons komen hinderen, het zinnelijk
waargenomene niet tot één geheel vergroeid is met de fantasie die het aanvult.
Teirlinck heeft niet alleen de gemoedsbewegingen van zijn mensen door hun
zichtbare daad willen uitdrukken, maar van die gemoedsbewegingen geeft hij ook
in het gesprek een soort van dichterlijke interpretatie. Wat die boeren zeggen wordt
nu eens rechtstreeks overgenomen, zoals ze 't hebben kúnnen zeggen, en dan
weer wordt hun een metaphorische spreekwijze in den mond gelegd: woorden van
den schrijver, die ze in der waarheid
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onuitspreekbare dat er in hun zielen omgaat.
Al houd ik nu meer, in een verhaal, van mensen die vanzelf schijnen te leven, en
waar men niet voortdurend den dichter achter voelt, - al geloof ik dat zulk een middel
ons niet dieper in den grond der handelende personen doet zien, en zelfs hinderlijk
wordt, - over zijn waarde als procédé wil ik liever niet strijden: alle procédé's kunnen
goed zijn, volgens de ‘atmosfeer’ van het kunstwerk. Maar de toepassing bij Teirlinck
is door den band niet gelukkig. Want de natuurlijke werkelijkheid en de gemaakte
paraphrase, ze staan hier nevens elkaar, zonder dat de ene in de andere opgaat en de atmosfeer is gebroken.
Zo spreken die boeren:
‘Ge kijkt gedurig naar 't vergane, dat gij beleden hebt, en het lijden, dat gij
verwacht, en alzoo, 'k zegge 't u, Lote, en komt er geen ende aan wat tegenwoordig
uw lijden is.
- In 't kort komt het bengelken, en dan is 't kot hier weer vol van 't levendig wezen,
en dan zijn 't weer goede dagen, weer dagen, die stille zich uitlengen in de ruitjes
van de zonne, op den vloer.
- De lucht zal om uw hoofd zijn goede zoelte leggen.
- Mag ik mijne oogen niet toenijpen en raden, bij u, wat mijn geluk mocht geweest
zijn?... Mag ik de stilte niet weten, die ons danig heil ware geworden, - nu, nu, nu,
zegge 'k?’
Maar ondertussen praten ze ook als Jan en alleman, vloekend van mardomme
en mardjiete. En zo worden we

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

316
aant.

voortdurend geschommeld tussen het plan van 't gewoongeziene leven en dat
van de dichterlijke visie, maar in 't een noch in 't ander vatten we vasten voet. Nu
eens staan we midden in het dadelijk reële, dat door allen kan waargenomen worden,
dat allen gelijkelijk kan roeren, dat we allen, in zijn algemeenheid, als het onze
kunnen voelen, maar dan moet dat leven plots weer onderdoen voor de bijzondere,
haast willekeurige ‘transpositie’ van den artiest, en verliest zijn overtuigende kracht.
We zagen de mensen uit het verhaal waarlijk bewegen en handelen, en ineens zien
we in de plaats Teirlinck die poëtisch gestemd vóór zijn schrijftafel zit. En dan hebben
we weer het gevoel, van uit de kunst in de ‘literatuur’ te vervallen.
De scheppende fantasie, die zich altemets in het schone spel der woorden vermeit,
en het vermogen om de blote werkelijkheid vol-zuiver in zich op te nemen en uit te
beelden, zijn bij Teirlinck nog niet in evenwicht. Nu maar laten rijpen...
En mochten we later hem begroeten als een, die 't goede van Hollandse en
Vlaamse literatuur in zich verenigt!

1904

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

317
aant.

Stijn Streuvels' ‘Minnehandel’

Algemene woorden zijn doorgaans leugenaars; en als ik ‘Romantiek’ zeg, dan weet
ik niet door wat al beelden, in 's lezers hersenkas, die uitdrukking vertaald wordt.
Maar ik was voorzichtig genoeg, om onlangs uit te leggen, wat ik onder Romantiek
verstaan wil, en heb dus het recht, om dat woordje voortaan geriefelijk in 't gebruik
te vinden.
Welnu, die Streuvels kan wel eens romantischer zijn dan wij allen te samen, en
kort geleden, na een bezoek ‘op het Kasteel’, bleek hij nog jong genoeg om met
zijn fantasie leutig door te slaan. Maar toch, in vele zijner novellen is er dat bijzonder
gevoel van de natuur, en dat bijzonder gevoel van de mensen, waaraan men
erkennen kan, dat de Romantiek overwonnen is. En zijn betekenis, in de Europese
letterkunst van dezen tijd, is wellicht, dat hij die beide vormen van een nieuwe
levensvisie gelijkelijk heeft uitgesproken en verenigd in het superieure gemak, het
zwierige spel van een spontaangroeiende levenskracht.
Het natuurgevoel der negentiende-eeuwse poëzie is misschien directer dan in
welk anderen tijd, panthïistisch hartstochtelijker meen ik, meer in den zang en het
licht van 't al-levende opgaande: liefde die zich weg-
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schenkt, liefde die de natuur bezitten wil, geheel en ook in haar minste beweging
en schakering, in de afwisselende stralen-trillingen van elk ogenblik. Dit gevoel
houdt op romantiek te zijn, zodra het de natuur, eerlijk gezien, in haar zelve begrepen,
en zonder bijbedoelingen, óm haar zelve, niet meer in een soort van persoonlijke
verhouding stelt tot hetgeen er omgaat in 't gemoed van den alleenstaanden dichter.
In het werk, dat ik voor het volste en zuiverste blijf houden, wat Streuvels tot nog
toe heeft voortgebracht, Langs de Wegen (1902), is er, zover ik me herinner, geen
enkel ‘stuk’ natuurbeschrijving meer, dat men afzonderlijk kan bewonderen, geen
enkel ‘couplet’ waar de kunstenaar eerst zich zelven in geeft: alles is gezien in
verband met het onbewuste leven van den handelenden persoon; het landschap is
geen decor meer, geen loutere omlijsting, heeft niets coulissenachtigs meer: het
maakt deel uit van de handeling. Als voorbeeld wijs ik op het groots golvende verhaal
van den tocht van Jan den paardenknecht naar zijn geboorte-dorp, blz. 44-54. Men
zie ook op blz. 110-111, hoe de beschrijving niet meer een stemming van den artiest
is, of zelfs enkel een aanduiding van de dingen die zijn mensen omgeven, maar
eerder de ziele-atmosfeer dier eenvoudige wezens, hoe objectiefwerkelijk, hoe
ontdaan van zogenaamde ‘poëzie’ elk beschrijvend trekje ook is: ‘Ze zaten nu al
elken kant van de tafel...’ tot: ‘en 't uurwerk heerschte daarin met zijn statigen tikstap,
door hun gefazel heen’.
En dit brengt me tot die mensen zelf: simpelaars, bruten, maar, in hun enkelvoudig
wezen, hoe diep gegrepen, met dat scherpe inzicht dat alleen een alles-
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meêvoelende genegenheid geeft! Zij worden niet impressionistisch geschilderd,
als dingen, om het licht waar ze in bewegen, maar om de onomstootbare waarheid
van hun innerlijk zijn. De gemeenschap met den zwoeger, wiens geest toch zo ver
van den onzen staat, daar wordt ze niet meer gezocht: als werkelijkheid leeft ze er
op elke bladzij. Zoals Dostojevski ons met de Siberische tuchtelingen laat omgaan,
en ons van velen niet eens vertelt waarom ze veroordeeld werden, en ons in den
loensen moordenaar zowel als in het meisje, dat zich voor een idee opofferde, het
menselijke doet liefhebben: zo ook wordt ons die stumper, Jan de paardenknecht,
tot een broêr. De wand die mens van mens scheidt is gevallen, wij beseffen wat
ons allen verbindt, wij leven er al in. Wij volgen met spanning den onbelangrijken
levensgang van dien bekrompen, brutalen zwoeger, die soms zo innemend schoon
is, zoals wij allen, die geen helden zijn, in ons dagelijks doen wel eens eenvoudig
groot en schoon kunnen zijn, zonder het zelf te weten en de slechtsten onder ons
niet minder dan de besten. De eigen kracht van Langs de Wegen wordt aldus een
ineen-werking van epische grootsheid en van innigheid. Het grootse van die
onafzienbare vlakke velden onder den Vlaamsen wolkenhemel, het grootse van
den onweerstaanbaren drang van het leven, zoals we 't daar op elke bladzijde over
onze hoofden voelen heenwaaien, altijd-door, het leven van ons allen, dat naar ons
niet luistert, waar niemand vat op heeft en dat onverbiddelijk en onbegrepen zijnen
gang gaat, om de mensen en in den mens. Maar daarin straalt zacht de warmte,
de
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blonde blos van een mannelijke teerheid, de innige vlam van een sterke liefde
voor wat menselijk is.
Natuur en mens worden daar gezien in hun werkelijkheid, niet meer als
weerspiegeling van 's kunstenaars fantasie; en zij worden daar niet meer gezien
van buiten af, door een romanticus die op den zelfkant van zijn wereld staat, maar
door iemand die er midden-in leeft, die de beschreven ziele-gebeurtenissen meêleeft
van binnen naar buiten, - een gemeenschapsmens, die zich slechts een deeltje
voelt van al dat levende, en daardoor, naar het woord van Flaubert, onzichtbaar
wordt in zijn werk als God in de natuur.
En dàt verklaart wellicht het meest wezenlijk Vlaamse van Streuvels' werk: dat
brede, gemakkelijk deinend rythme, dat natuur-en-menselijkheid, als een geheel
gedragen en voldragen, doet léven. - léven: als ware het niet door handen geschikt,
maar zo groeiend vanzelf, met de lenigheid van een plant, in de open lucht die als
de uitademing der dingen zelf is.
Vergelijk maar Streuvels met een heel groot Hollands prozaschrijver als Jac. van
Looy: het gulle zwierige van het woorden-beweeg bij den Vlaming zult ge duidelijker
voelen, - en ook dat Streuvels, evenals Van Looy, ‘les défauts de ses qualités’ heeft.
Streuvels, doorgaans veel losser, laat zich gaan, zijn volzinnen lopen wel eens
in hun hemdsmouwen. Jac. van Looy is een pracht van hecht-toegedrongen plastiek:
elke regel een schoonheid op zich zelf, doorproefd, vast, wekkend in ons door visie
en klank menigvuldige resonanties; het is werk van niet te stillen levensbe-
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speuring, van onverzadigbaren schoonheidsdorst, schoonheid en leven worden
er gezocht als door allerlei fijne naar alle kanten sprietelende voelhorentjes. Maar
als geheel heeft het niet het ruime gebaar, de grote golving, het hoge spel van
Streuvels. Van Looy werkt met vele kleine trekjes, aandachtig naast elkaar gesteld,
angstvallig soms in de weergave van den buitenkant der dingen en weinig-zeggende
bijzonderheden, - om maar, zonder lang doorbladeren, een voorbeeld te noemen:
de beschrijving van de cither en haar kist, in Feesten IV, blz. 154, - maar onder al
die toetsjes en haaltjes voelt men niet meer de éne beweging, waar alle onderdelen
door bepaald worden. De geduldige uitdieping van het geringste wordt wel eens
vermoeiend; de snaren blijven te lang en te gestadig gespannen; het geheel krijgt
een volmaakt, maar gladder en koeler gezicht: de gewaarwording van het leven
komt niet rechtstreeks op ons, en we kunnen nooit den artiest vergeten en zijn
middelen; tussen ons en het geziene staat de conventie van de kunst: die laat ons
nooit voet vatten in het leven zelf, wij blijven binnen de grenzen ener kunst. Streuvels
beweegt zich midden onder de mensen die hij wel kent, hij laat zijn heel lijf meêgaan
met hun leven; Van Looy staat er vóór, kijkt zijn ogen uit, bestudeert, ontleedt,
begrijpt en tracht dan met zijn woorden het klaar-begrepene tot in zijn vluchtigste
schakering te benaderen. Maar we voelen vooral de middelen, later eerst het kloppen
van de oorspronkelijke aandoening. En sober zijn die middelen allerminst: ‘Prachtig!
geestdrifte van Dort... - Alles went, grappemaakte hij zelf... - Uit de Franse tijd,
gewichtigde de grove stem van Antoon... Antoon's
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langer wezen, jongensachtig en zorg-oud-bekantlicht...’ Zulke gemaaktheid is
zeker niet geschikt om ons buiten de beperking van een persoonlijke kunst te brengen
in de vrije ademlucht van algemener leven, en het is zelfs kenmerkend, dat Van
Looy dikwijls de gemeenschappelijke taal, in 't geen ze meest organisch heeft,
eigenmachtig verbreekt, terwille van zijn persoonlijke kunst-intenties: ‘Op den
stoppelgrond hij rustte in al zijn mest- en aardsombere kleêren, jas, broek en vest;
zijn klompen uitgesloft bij zijn beenen stonden, de groote teenen zich wrongen door
de zwarte ruigte van zijn kousen...’ En enige regels verder, dit van het liggende
slapende hoofd: ‘Versold wat, stak 't vragerig op aan den dradigen nek, doezig van
zweet, als overtogen met afwezigheid, en er de mond uit de grauwing der
baard-stoppels pruilde in eene verstevene kauwing, een kring als getrokken in natte
leem leek...’ Gezelle heeft tot zulke middelen nooit gegrepen, al is het ‘sensitivisme’
van zijn woord even fijn als bij Van Looy, en dat van zijn rythmus fijner en natuurlijker
te gelijk. En Streuvels, die nog geen Gezelle is, bereikt soms wondere uitwerkingen,
met zulke eenvoudige middelen dat ze ons onder de lezing geen ogenblik als
middelen treffen: 't is of de woorden, één met de aandoening, daar vanzelf leven
en de aandoening vanzelf in ons opwelt. Visies als deze bij voorbeeld, uit zijn jongste
boek, zijn iets meer dan louter gezien: ‘De nachtegaal had even uitgezongen; de
laatste rolrinkelende galm was weggestorven in luisterende stilte - wachten naar
nog - en binst het vergetend zwijgen was de helderheid uit de schemering gegroeid
tot volle dagduidelijke zonnegloren.’ Of hoe wordt hier eigenlijk
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de volte van den zomernacht in ons uitgebreid: ‘Hij was blij daar weg te zijn,
langs de bane, buiten ademde hij vrijer en hij wandelde zonder haaste om t'huis of
ergens toe te komen, wandelde in den mane, achteloos, zonder vaak of vermoeienis,
en hij keek rond in de blauwte over 't land en streelde met opene handen het
dauw-natte koorn dat rijpe en ruischloos stille stond, zwaar in de nacht-donkerte.’
Nu voeg ik er bij, dat Jac. van Looy op zíjnen weg een ontzaglijk meesterschap
heeft bereikt, waarmeê hij haast niet verder meer kan. En dat de luchtige genialiteit
van Streuvels nog een ruimer wereld te veroveren heeft, waarvan de belofte, maar
ook niet meer dan de belofte, besloten ligt in de werken die hij tot nu toe aan
Nederland heeft geschonken.
Streuvels' nieuwe bundel ‘“Minnehandel”, is niet zo groots en diep-eenvoudig, zo
volledig en gedragen, zo zwaar van menselijkheid als “Langs de Wegen”. Anders
is er weer al het goede in, waar hij ons nu sedert lang aan gewend heeft: het forse
spel der natuur, met die taalmacht die ons den smaak geeft van groen en sap en
lucht, - soms, midden in al die kracht en krachtig óok door de aarde waar ze in
wortelt, die gemoeds-innigheid die het voorval beglanst met een zacht en zuiver
licht, - en dan vooral die rythmus, die gang, die vranke breedheid van léven. Soms
te veel gemak in dit boek, en bijzonderheden die op zich zelf weinig of niets zeggen:
maar nooit is er enige kleinheid of peuterigheid aan, het geringste gaat meê met
den jongen adem die 't geheel bezielt. Eén hoofdstuk, “Maagdekensminne”, staat
wellicht
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hoger dan alle vroeger werk; de kunst is er zo kies dat ze volkomen vergeten
wordt: het is zo innig en zo waar dat we er ons vrij en bevredigd in voelen, als waren
alle wanden om ons gevallen. Het natuurlijk levende, het ruim-gezonde en tóch
subtiele van “Maagdekensminne” staat op de hoogte van menig brok uit Oorlog en
Vrede van Tolstoj, - en 't is al moeilijk iets beters te noemen.
Maar nu mag de vraag gesteld: wat betekent Minnehandel , als geheel, voor de
verdere ontwikkeling van Streuvels' werk?
Want tot nog toe is hij hoofdzakelijk schrijver van novellen geweest. En met
Minnehandel is hij verder willen gaan: 't wil geen novelle meer zijn, en toch - 't is
nog geen roman...
Ik strijd hier natuurlijk niet om een willekeurig etiketje, evenmin als ik bespreken
zou, of een dik boek meer waarde heeft dan een dun.
Een ‘novelle’ behandelt één geval, - is er een langer ontwikkeling langs
verscheiden feiten, dan kunt ge 't een ‘verhaal’ noemen, zo 't u belieft, - maar waar
het hier om te doen is: een ‘novelle’ of een ‘verhaal’ bewegen zich in één plan. Een
roman integendeel sluit in zich een menigvuldigheid van plans, waarvan elk
voldoende uitgewerkt is, terwijl we 't geheel toch als een landschap overzien.
Een novelle en een verhaal zijn een sneê uit het leven, een roman is een volledig
brok van het leven, veelzijdig en afwisselend zoals het is.
In ‘Langs de Wegen’ was Streuvels de novelle ontgroeid: hij ontrolde er het hele
leven van een Vlaamsen
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landarbeider; maar die stond haast alleen: hij, en de enkele mensen die met hem
te doen hadden, en de natuur die hen omgaf, 't bleef toch in één vlak; die man
zonder wil, een spel van 't wrede lot, en dat lot zelf dat hem voortdreef, 't was alles
enkelvoudig.
Nu schijnt het wel dat Streuvels in Minnehandel rijker werk heeft willen geven:
meer saamgestelde psychologie, zich ontwikkelend in eenklank of strijd met andere
psychologische evenmachten, meêlevend met de wisselwerking van mens op mens
in een maatschappelijke groep. Met andere woorden: een roman. Maar - hij staat
nog halverwegen.
Den bouwtrant van zijn novellen heeft hij op een roman willen toepassen, en dat
was een misgreep. De kracht die zijn novellen eenheid geeft is de ‘stemming’, die
alles doorwasemt. Maar of een roman hoofdzakelijk op stemmingen mag gebouwd
worden?
In zijn jongste boek toont Streuvels weer wat hij vermag, wanneer hij een
gemoedstoestand wil laten handelen, als ik 't zo zeggen mag. Door de atmosfeer
wordt het geringste gesteund en wint het aan belang. Zie maar hoe 't begin ons al
brengt in een feestlucht, die zich allengerhand, met den avond over de
sneeuwvelden, om de twee gelieven verinnigt, en hoe die innigheid zich dan weer
oplost, zonder toch verloren te gaan, in het krieuwelende genot van 't rumoerig
Kerstnachtonderonsje: ‘Nu mochten de poorten toe, buiten lag de stilte en de
manesching...’ En dat alles dan nog wassend in breedte en stevigheid: ‘De oogst
was lange binnen, hij stond getast de schuren vol...’ enz. - De landschappen zelf
zijn niet alleen met de ogen gezien.
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Of voelt men niet de liefde van Max en Klaarken, de zachte ingetogen
verzadigdheid van hun liefde, in die beschrijving van den eersten zomeravond: ‘'t
Was het uur dat de koeien moe van liggen in de hitte van de weiden nu rustig weer
aan 't grazen gaan met de koelte. De boomen stonden stil en in de lucht was de
aamloosheid zoo ongewoon achter al dat woelig bewegen in de laatste dagen...’
enz. (I. blz. 186). Of weer het intieme en hoogheldere van die liefde in het landschap
dat enkele eenvoudige woorden voor ons wekken: ‘Dat was in den stillen
zomerzondag dat zij gingen door de eenzame vossenwegelkes, diepe gekloofd
tusschen de haverstukken en groene hagen, en er vlogen veel vogels in de lucht’
(II, 34). Men leze hier en daar, de schoonheid is er een spelende afwisseling van
kracht, fantasie, wijzen werkelijkheidszin, gedragen door stemmingen; men leze het
begin van de Wonnegaarde , die sappig frisse lentesotternie, of het ademforse begin
van de Wondertijd , goud-doorgloeid als een schilderij van Cuyp, altijd werkelijkheid
toch, maar zo verheerlijkt, dat we midden in al dat fel zonnige zonder verwondering
te lezen komen: ‘Dezelfde heilige innigheid die hij kende uit de maneklare nachten,
hing nu bij vollichten dag overal rond in de lucht als water om in te zwemmen’ (II,
36).
Zolang men leest blijft men onder de overtuigende macht der stemmingen, en
met zijn luchtigen zwier voert Streuvels u over alle critische bedenkingen heen.
Maar als men dan 't geheel overziet, en zich afvraagt hoe het ineenzit: afzonderlijke
stukken blijven het, aaneengeregen; er loopt een lijn door, maar het werk bestaat
toch vooral uit een reeks synthetisch-voorgestelde
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toestanden, die niet noodzakelijk uit elkaar groeien. Nu, een wezenlijk vereiste
van een roman, afgezien van de verscheidenheid der plans, is juist de ontwikkeling,
het gaan van een punt naar een ander, en daarvoor is er minder stemming en meer
ontleding nodig.
Streuvels is een meester in het voelen en schilderen van psychologische
toestanden. Waar echter het innerlijke zulk een wijziging ondergaat, dat het tot
nieuwe daden voert en den gang van 't verhaal doet keren, daar zijn de overgangen
op onvoldoende wijze verklaard en uitgebeeld. De ontwikkeling van den
hoofdpersoon, Max Vanneste, wordt ons eigenlijk niet getoond: wel merken we van
tijd tot tijd dat zijn inzichten veranderd zijn, maar hoe ze veranderen is doorgaans
moeilijk te volgen, ofwel geschiedt het onverwacht, met een sprongetje: zoiets treft
ons wel eens in het werkelijke leven rondom ons, doordat we daar den grond niet
zien van den handelenden mens, maar dát we dien grond zien of met enige
duidelijkheid vermoeden eist juist de logica van een roman. - Gaan we tot de andere
personages over, dan zijn er eerst een aantal, die eigenlijk slechts deel van het
decor schijnen uit te maken: zo flauw geschetst dat men ze uit elkaar haast niet
herkennen zal, - en verder zij die waarlijk een rol spelen, hoe bescheiden ook:
Anneke, Pauwels, vader Vanneste, dat kostelijke beeld van domme boerenslimheid:
elk van hen is uit één stuk, slechts een paar eigen trekken kenmerken hen, en in
hun enkelvoudigheid is er van een wording niet meer sprake dan in een gewone
novelle.
Hun wording leidt ze niet van 't ene plan in een ander; allen, met hun verschillende
geaardheid, staan in eenzelfde
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levensplan; en in zich zelf ook heeft ieder van hen slechts één plan. Want zij
blijven helaas boeren, mensen met een hopeloos kleine hoeveelheid vrijen wil, die
zich door de omstandigheden laten voortstuwen, - die oude fijnaard van vader
Pauwels uitgezonderd, al is ook zíjne natuur niet heel rijk aan motieven. De meisjes
trouwen of trouwen niet, gewillig, naar de ouders bevelen; de moeder van Max
schuift er stilletjes van onder, telkens als er een gewichtige zaak besproken wordt,
en met den vader staat het bijlange niet beter: ‘Als hij tot daden moest komen, voelde
hij daarvan de zenuwige angst over zijn lijf kruipen, de vrees liet hem niet meer los
en miek hem 't leven ongemakkelijk. Al wat buiten zijn hof en gewone doening lag,
viel buiten zijn zedelijk begrip...’ (II, 125). Maar lijken u zulke schepsels belangrijk
genoeg om in een roman veel meer dan als figurant te spelen? Ongelukkiglijk zijn
ze allen van dezelfde familie: Max Vanneste zelf, die met zulke vranke stappen door
het leven schrijdt, den machtigen greep van zijn hand gereed.. hij wordt toch, in den
grond heel mak, geleid door den wens van een ander, door toeval, sleur,
geestes-gemakzucht. Zo denkt hij zelf op den avond van zijn huwelijk: ‘Dat waren
de wondere wegen der voorzienigheid, de belachelijke gang van de wereld! Hij had
er genoegen in zijn eigen zelf en de onmacht van zijn sterken wil daarmede te
treiten...’ (II, 254). Dien bitteren humor vindt ge in al de werken van Streuvels, en
waarom ook, als dat nu zijn manier van zien is, zou hij niet mogen toegeven aan
wat sommigen al te simpeltjes zijn ‘pessimisme’ noemen? Maar de vraag is hier, of
die ‘onmacht van den sterken wil’, bij mensen die zo weinig tegen-
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stribbelen, als psychologisch motief rijk genoeg is om er een gansen roman meê
te vullen.
Jan Veth vertelt in zijn Kunstbeschouwingen van Jozef Israëls, die, pas uit Spanje
teruggekomen, opgetogen Velasquez verheerlijkte: ‘Of hij dan zoo mooi was als
Rembrandt, vroeg ik. En met een doordringendheid in de uitdrukking zijner oogen,
die mij in eens den meester dichter bij bracht dan ik voelde hem ooit gezien te
hebben, antwoordde hij: Denk dat niet, - hij heeft niets van diens bergen of dalen.’
Welnu, ‘bergen en dalen’ zijn er in Minnehandel niet. Zij zijn er nog bij geen enkelen
onzer proza-schrijvers, en 't is alles dorpsnovelle wat tegenwoordig de klok slaat.
‘Bergen en dalen’ moeten er in 't werk van Streuvels nog komen, wil hij de man zijn,
die onze Vlaamse literatuur uit hare eenzijdige kleinburgerlijkheid eens redt voor
altijd, dat ze eindelijk ook den Europesen cultuur-mens kan voldoen, den mens die
denkt en twijfelt en zelf aan zijn leven bouwt en overal rondom zich onverzadigbaar
met zijn uitgestrekte armen grijpt naar het duizendvoudige nieuwe leven, dat hij
groeien voelt allerwegen en waarvan hij het eenheids-beeld in zijn binnenste al
draagt. De menselijkheid der Vlaamse landlieden zal ons weldra toch te enkelvoudig,
te arm aan geest lijken, om er waarlijk grote, modern-Europese romans meê te
maken.

1904
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Beschouwingen
Een nieuwe bundel verzamelde opstellen
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Aan Camille Lemonnier

In het Franse tijdschrift ‘La Revue’ eindigt Camille Lemonnier zijn kleurrijke schets
van ‘La Vie Belge’. ‘Impressions et Souvenirs’ noemt hij dat, maar hij geeft feitelijk
meer dan persoonlijke herinneringen: al is hij allerminst stelselmatig te werk gegaan,
een algemeen beeld van het hoger Belgisch leven wilde hij toch ontwerpen.
We ontvangen daar duidelijk den indruk, dat het Vlaamse leven, als het zich in 't
Vlaams uitdrukt, eigenlijk niet meetelt. En al mag Lemonnier wellicht beweren, dat
hij er zo weinig van zegt omdat hij er zo weinig van weet, kenmerkend blijft het toch
voor de peters der ‘Belgische’ gedachte, die hoog opgeven van een Belgische
eigenheid, verkregen door samenwerking van Vlaming en Waal, dat ze maar luttel
belang stellen in al wat hier buiten de Frans-sprekende kringen gebeurt.
Terwijl Lemonnier met uitvoerige ingenomenheid de Frans-Belgische letteren
verheerlijkt, waarbij zelfs Rency, Vandeputte, des Ombiaux, Guéquier, Virrès,
Glesener, Ruyters, wie weet ik al? niet vergeten worden, wijdt hij maar enkele regels,
heel toevallig, aan de Vlaamse woordkunst; 't is waar hij vaststelt, dat de
oorspronkelijkste onder de Frans-Belgische dichters Vlamingen van
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geboorte waren: ‘La littérature néerlandaise proprement dite revendique, je le
sais, Cyriel Buysse, Pol de Mont, l'abbé Guido Gezelle, un poète ample et grégorien,
l'incisif intimiste Steen Stryvels (sic). Cependant, Elskamp, Eekhoud, Verhaeren,
Maeterlinck, le Maeterlinck des petits drames, auraient-ils été plus Flamands s'ils
avaient écrit dans une langue, qui, pour toutes les nuances de l'esprit moderne, est
obligée de flamandiser des mots français?’
Wat het aandeel der Vlaamse schrijvers in de verrijking van 't Belgische
geestesleven geweest is, wil Lemonnier zelfs niet berekenen, hij heeft er wellicht
geen ogenblik over nagedacht; 't is of hij meende: wij wegen wel op tegen dien
Gezelle, waar ze daar ergens van praten; en de volzin werd toegehaald met een
kleine hatelijkheid.
Ik wil Lemonnier niet lastig vallen met die schakeringen der hedendaagse
gedachte, die men slechts door middel van het Frans kan uitdrukken, al is hij
onbedachtzaam genoeg om daarvan te gewagen, vlak achter de namen van Gezelle
en Streuvels, wier taal, op z'n minst genomen, zeker zo rijk aan schakeringen is als
die van Elskamp, Eekhoud of Verhaeren, en tevens zuiverder blijft van vreemde
bestanddelen dan hun Frans, of dan het Frans van Lemonnier. Ik wil zelfs niet
kibbelen over de vraag, of deze kunstenaars niet méér Vlaams waren geweest
hadden ze Vlaams geschreven, al betreurt Elskamp zijn Franse opvoeding, al geeft
Eekhoud aan alle jonge Vlamingen onverholen den raad, zich nu maar liever in 't
Vlaams uit te drukken, en al werden hier, verleden maand, de woorden van een
ander hoofdman
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der Jeune Belgique aangehaald, Albert Giraud, dien men anders onverbiddelijke
vijandigheid tegen de Vlaamse gedachte verwijten mag, en die er rond voor uitkomt,
dat het Frans voor de Belgische schrijvers maar een ‘langue adoptive’ is. Neen,
laten we zelfs niet nagaan welke woordkunst, de Vlaamse of de Frans-Belgische,
als geheel het hoogst staat, aan welke het meest betekenis toekomt in de geestelijke
ontwikkeling van ons volk: Camille Lemonnier is er feitelijk niet bewust van, dat
sedert driekwart eeuw een onafgebroken reeks Vlaamse schrijvers aan het grote
werk van schoonheid en menselijkheid heeft gearbeid, en dat hij daar niet staat voor
een beweging van enkele jaren, spoedig weer uiteengeslagen, maar voor een
wereld, die men met een nors gebaartje niet aan kant schuift.
Waar ik op wijzen wil, 't is dat in ons land, telkens en telkens weer, al wat wij groot
achten en al wat wij liefhebben, moedwillig buiten ‘la vie belge’ wordt gesloten, - als
het zuiver Vlaams blijft.
Het is zeker het schrijvend Vlaanderen niet, dat ooit op de Frans-Belgische letteren
gesmaald heeft. Wij hebben zelfs niet verzuimd, te erkennen hoeveel we haar
schuldig waren. Onder de vier Franse kunstenaars, door Lemonnier genoemd, ben
ik gelukkig drie vrienden te tellen, en niemand hier heeft hun ooit de bewondering
gespaard die hun toekomt. Onder de vier Vlaamse kunstenaars, die er naast staan,
zijn er drie die blijk genoeg van hun genegenheid gegeven hebben: Buysse, die
zelfs aan ‘Le Réveil’ in het Frans meewerkte, Streuvels, die verhalen van Eekhoud
vertaalde, Pol de Mont, die een bloemlezing van Frans-Belgische dichters
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uitgaf en laatst nog het Leidse publiek voor hen warm maakte. Wij weten al te
goed dat die dichters, al zijn 't meestal Vlamingen, er niet geheel aansprakelijk voor
zijn, dat ze 't Frans boven het Vlaams verkozen: ze zijn een voortbrengsel van 't
verfranst onderwijs en van de verknechtende politiek van na 't jaar '30. Sedert die
verknechtende politiek door den Vlaamsen wil, door het Vlaamse geweten gebroken
werd, is de toestand merkelijk veranderd: en het is eenvoudig een feit, dat het Franse
geslacht der Jeune-Belgique zich nauwelijks heeft voortgeplant.
Wij hebben hun beweging nooit te kort gedaan. Maar wij kunnen toch niet slikken,
dat zij alleen ‘la vie belge’ zouden zijn. Wij mogen niet dulden, dat de Vlaamse
wereld bij elke gelegenheid in een hoekje wordt gestopt. Want zulks doet zich
herhaaldelijk voor: we staan hier voor een bepaald verschijnsel van Frans-Belgische
kortzichtigheid, waar ik de aandacht op vestigen wil.
Een paar jaren geleden stelde een groot Brussels blad een onderzoek in naar
den toestand van den schrijver in België. Daar werd Jan en alleman geraadpleegd,
en of er geklaagd werd! Uit dat onderzoek mochten we zelfs opmaken, dat de Franse
beweging op geen Belgisch publiek kon steunen, en dat de Vlamingen hier véél
méér gelezen werden dan Lemonnier zelf (zie Vlaanderen 1903, blz. 47). Maar was
het niet merkwaardig, dat de Vlamingen geheel over het hoofd werden gezien?
Niemand - buiten Eekhoud, - scheen te vermoeden dat er een àndere ‘nationale’
letterkunde bestond dan de Franse. Men bespotte die andere ‘nationale letter-
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kunde’ zelfs niet: neen, men deed eenvoudig alsof die niet bestond.
Dan werd door de Jonge Balie van Brussel een reeks voordrachten ingericht, ter
verheerlijking van België's grootheid: een winter lang werden daar de verschillende
zijden der Belgische werkzaamheid toegelicht. En weer was het, alsof het Vlaanderen
dat Vlaams spreekt niet in aanmerking hoefde te komen.
Edmond Picard is een van de mannen, die het meest voor een Belgisch-nationale
gedachte gestreden hebben: voor het denkbeeld, dat we niet een leengoed van
Frankrijk zijn, dat de Vlaamse en de Waalse geest elkaar aanvullen, dat hun
samengaan van België iets eigens maakt. Zijn vaderlandse vlag heeft hij om al zijn
gebaren laten wapperen, levendig genoeg, maar helaas, wat leven is, is niet altijd
logica: wanneer besprak Picard een Vlaams boek in zijn blad, ‘L'Art Moderne’, terwijl
daar geregeld de nietigste Parijse prullaria als ‘intéressant’, ‘original’ en ‘suggestif’
worden geroemd? En toen hij, niet lang geleden, dien zonderlingen inval kreeg om
een Academie op eigen hand te stichten - we hadden er nog niet genoeg, lieve
hemel! - een soort Hogeren Raad van den Belgischen geest, dan liet hij daar, geloof
ik, veertig vertegenwoordigers zetelen - made in Belgium! - en daaronder één
Vlaming...
Ziedaar ‘la vie belge’, in al haar beperktheid! Is 't dan geen hol woordengerammel,
als die lieden aan 't bezingen gaan van de kracht, uit eigen grond gesproten, aan 't
bezweren van wat ‘oorspronkelijk’ is, wat ‘in het ras geworteld’ is, ‘l'âme nationale’
enz.? Als ze den mond vol hebben van ‘la Flandre’ dan is 't alleen
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omdat het woord weeral zo ‘suggestif’ is, zwaar van roemrijke herinneringen;
maar hun ogen zijn gesloten voor al wat buiten hun kringetje geschiedt. Nemen we
nu eens de gelegenheid waar, om rechtuit te verklaren, dat we liefst buiten al dat
gezwets blijven, dat we met die ‘vie belge’ niets willen te maken hebben. Het zijn
juist die kruisvaarders van den Belgischen geest die alle samenwerking onmogelijk
gemaakt hebben. Maar wat is ze dan toch, die ‘vie belge’ van tegenwoordig,
tegenover wat nu, onvervalst Vlaams, in het saprijke Vlaanderen zo welig aan 't
groeien is? Vie belge, waar is uw jong geslacht? Vie belge, wat zijn uw tijdschriften?
Vie belge, wat is uw invloed nog op ons volk? Gij hebt een tijdje, dank zij de
verfransing van 't Vlaams onderwijs, van de Vlaamse kracht kunnen leven. Maar
nu? De besten onder u zijn moedeloos; waar is bij u 't gevoel, dat ge samenhoort
voor een groot werk, waar is de gedachte die u allen geestdriftig maakt, wat houdt
er uw schrijvers nog samen, waar zijn daar de handen die ineenslaan voor een
heiligen strijd, waar zijn de harten die kloppen, de ogen die blinken, bij 't dromen
van een toekomst? Vie belge, wij hebben u niet meer nodig, wij staan sterker alleen.
Uw nieuwe krachten, ze kunnen zelfs geen coterie meer zijn!
Maar hoe edel is nu die houding van Camille Lemonnier! Hij klaagt over het
Belgische publiek, dat niet lezen wil; - wie draagt de schuld? Het is noch Frans noch
Vlaams! - hij vertelt van den bitteren strijd tegen een bekrompen burgerdom, waarop,
meer misschien dan op welk ander, ik weet het wel, het ‘tout pour la tripe’ van
Rabelais mag toegepast worden; hij kan het niet
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verkroppen, dat de krachten van den schrijver hier dikwijls verloren gaan in
wanhopige pogingen om zich recht te houden, in een land waar ‘les lettres ménagent
à l'écrivain une situation auprès de laquelle celle du casseur de pierres est encore
enviable’. Maar wij nu, we staan niet alleen tegenover ónze ploerten en academische
beunhazen, maar ook tegenover de verstandigste ‘Belgen’. O, 't zijn de jonge
Vlaamse schrijvers niet, die 'k tegen Lemonnier verdedig! Die hebben het ook niet
nodig. Maar weet hij dan niet, door welke mensen, van 't jaar '30 af, onze letterkunde
gemaakt werd? Weet hij dan niet, wat zij hebben moeten uitstaan, in hun benepen
omgeving, zij, gewoonlijk geen jongens uit de gegoede burgerij, die onderwijs genoot
en verfranst werd, maar eenvoudige kerels uit het volk, die hard moesten zwoegen,
en tóch dichtten en schreven, tegen allen smaad in en alle vernedering van hun
taal, hardnekkig, omdat ze hun volk in hun hart droegen! Weet hij dan niet, wat een
Gezelle heeft moeten doorbijten? Weet hij dan niet, hoe onze zuiverste kunstenaars
de knepen moesten weren van ons officieel schorremorrie? O aandoenlijk
schouwspel: handelt gij, Camille Lemonnier, dan anders tegenover hen? ‘La littérature
néerlandaise proprement dite revendique, je le sais, Cyriel Buysse...’ enz. en dat
geniepig zinnetje over de minderwaardigheid der Vlaamse taal! Is dat alles wat gij
te zeggen hebt van dien langen strijd voor kunst en mooier menselijkheid op
Vlaamsen grond, van die machtigste openbaring van den geest, van het geweten
in België, van dat stuk geschiedenis dat de herwording van een ras is, en dat we
samenvatten onder den naam van Vlaamse
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Beweging? Die heeft al tegen oneindig meer moedwillige stompzinnigheid te vechten
gehad dan gij en uw vrienden. We klagen niet: de strijd is goed! Maar, zoals gij daar
nu ook tegenover haar komt te staan, in hoever onderscheidt gij, Camille Lemonnier,
u van die dagloners die in de pers kleineren wat ze niet kennen, met hun botkoppig
bullebakken-onverstand? En komt gij dan, de meester der Frans-Belgische letteren,
met het gezag van uwen naam het werk van domheid bezegelen, - het werk van
onrechtvaardigheid?

1905

*

Ik vergis mij: op een andere plaats wordt er nog eens van gerept: ‘On a voulu voir au fond de
la cornue flamingante la précipitation de l'or teuton. Je ne puis croire que l'âme flamande se
soit jamais prêtée à un marché dont la liberté eût été l'enjeu.’ - Is 't niet of men den Fransman
toch zei: houd een oog in 't zeil?
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Christen Ideaal

‘Christen Ideaal, gevolgd van: Liefderozen geplukt in de legende der Heilige
Elizabeth’, aldus de titel van een boek, waarin mej. E. Belpaire ons, naast verzen
die ik hier onbesproken wil laten, daar ik eigenlijk geen literaircriticus ben,
beschouwingen over de acht zaligheden aanbiedt, waarbij vooral gewezen wordt
op de plaats die elke christelijke zaligheid in de kunst heeft ingenomen. Men mag
het houden voor de vrome oefening van een gelovend verstand: een commentaar
op de acht zaligheden, gestaafd door voorbeelden uit kunst- en literatuurwereld.
Wie niet katholiek is zal hierbij wellicht de schouders ophalen. Ten onrechte: want
alle eerlijke uitdrukking van inwendig leven is belangrijk; want de inhoud der
katholieke leer is van dien aard, dat zij den gelovige doet omgaan met allerlei
begrippen en voorstellingen die betrekking hebben op ons innerlijkste wezen, op
de grondvragen van ons geestelijk bestaan, en hem aldus rijk kan maken aan een
zeker gevoels- en gedachteleven, dat bij den gewonen rationalist maar te dikwijls
ontbreekt.
Ik heb dat werk dus zonder vooroordeel gelezen. Er is in het Christendom veel,
dat een vorm geeft aan algemeen
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menselijk gevoel. En... wij geloven toch allen, zodra we verder kijken dan onze
dagelijkse bezigheden, zodra we niet eenvoudig de dingen ondergaan, zodra we
geen slaven zijn van onze instincten en van 't ogenblik. Bewust of onbewust heeft
eenieder zijn overgenomen of zelfgeschapen levensleer, of, zo gij verkiest: zijn
standpunt - soms meer tegenstrijdige standpunten, - van waar uit hij de ‘waarde’
der dingen mede met hun onderling verband wil vaststellen, en dat criterium berust
altijd, geheel of gedeeltelijk, op iets dat niet bewezen kan worden. De verstandelijke
nihilisten mogen me niet tegenspreken, want zij, meer dan wie ook misschien,
worden gedreven door een behoefte aan 't absolute: zij verwerpen zoveel, juist
omdat het maar van betrekkelijke betekenis blijkt. Wie zich echter met het
betrekkelijke al tevreden stelt, moet toch erkennen dat ook de wetenschap enkele
aprioristische voorstellingen nodig heeft, en dat op zedelijk gebied zijn daden meestal
door apriorismen worden bepaald. Gelóven doen we toch, in den grond, al teert de
ene op andere beelden dan een andere. Zeker blijft het geen gering verschil, dat 't
ene geloof niet leerstellig, en 't andere dat wél is. Doch, redeneert ge niet alleen
door middel van duidelijk-afgescheiden begrippen, en ziet ge de mensen léven, dan
merkt ge dat er velen zijn, in wie het christelijk beginsel geen dwang is, maar hun
natuurlijke atmosfeer, waar zij vrij in ademen, omdat het welbewust hun gevoel en
hun rede bevredigt, terwijl er onder de godloochenaars menig dogmatische geest
loopt, die een wetenschappelijke of quasi-wetenschappelijke ‘waarheid’ heeft
aanvaard zonder die te doorpeilen, en er aan vasthoudt
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Het verschil tussen gelovigen en ongelovigen schijnt dus niet zó groot, als men
gewoonlijk denkt. Men mag vooral de mensen niet gaan verdelen naar den uiterlijken
vorm, waarin hun geloof gekleed gaat. En geldt dat voor hun geloof, voor 't
onaantastbare binnenste van het gemoed, dan eerder nog voor alles wat meer met
het redenerende verstand samenhangt dan met het ongebonden gevoel: b.v. de
politieke overtuiging. De ‘meningen’ van een mens zijn doorgaans maar een klein
gedeelte van zijn persoonlijkheid: wat hij ìs, in zijn geheelheid, hóe hij voelt, welke
maie van schoon leven er in zijn wezen ligt, uit zijn scheppende daad zich uitspreidt,
daar komt het op aan. Is een Guido Gezelle niet meer waard dan alle liberale dichters
van zijn tijd? Als men een mens als mens beoordeelt, mag men ten slotte geen
overwicht geven aan de vraag: wat gelooft hij? Wat meent hij? Maar wel: hoeveel
leven en schoonheid spreekt er uit hem? Laat zijn geloof hem breder en hoger leven
of niet? Maakt zijn geloof dat éne in hem rijker, dat niemand verloochenen mag, dat
éne dat ons allen verbindt, waar we allen elkaar in begrijpen kunnen: het gevoel
van het menselijke?
Menig lezer zal nu denken dat ik verdraagzaamheid predik. Dat is slechts ten
dele waar. Verdraagzaamheid is in vele gevallen maar een vorm van moeheid. Wat
ware me liever, dan hier altijd meer kerels te zien opstaan, die hun veerkracht ook
in de breedte botvieren, die een ander ideaal hebben dan ‘gemakkelijk leven’, op
húnne wereld den stempel van húnne persoonlijkheid willen drukken, en strijden
voor wat hun waarheid schijnt?
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Maar zoals nu al wordt aangenomen, dat men niemands geweten mag aanranden,
zo erkenne men ook, dat er een gebied is, waar wederzijdse eerbied machtiger
moet zijn dan alle vraag van ‘waar of onwaar?’ die ons anders verdeelt; 't is het rijk
van den Geest, ‘het denkend voelen en voelend denken’, het rijk van 't ontwikkeld
mensheids-bewustzijn, waar gevoel en gedachte elkaar verlichten tot ze één heldere
gloed zijn waar schoonheid uit rijst. Zij allen die dàt begrijpen behoren dààr bijeen,
hoe zij ook in 't geharrewar der ‘meningen’ elkaar bevechten. Vooral in een klein
land als het onze moeten ze beseffen dat ze solidair zijn, één grote kracht uitmaken.
En zijn er Vlaamse tijdschriften die een scherpe lijn willen trekken tussen ‘katholieke’
en ‘liberale’ kunst, ons orgaan houdt het voor een plicht boven alle sektengekijf,
boven allen ijver voor kerkelijke of politieke belangen, dat hogere belang te dienen:
de geestelijke schoonheid van Vlaanderen.
Als ik nu dat boek van mej. Belpaire over ‘Christen Ideaal’ lees, dan verwijt ik haar
dus geenszins, dat het een katholiek boek is, maar wel: dat hààr katholicisme te
dikwijls haar gevoel voor het menselijke-zonder-meer verarmt en verduistert, en
haar niet zoals het moet, dat wil zeggen onbevooroordeeld, laat genieten het
oorspronkelijke werk van den Geest, de schoonheid van het menselijke-zonder-meer,
de kunst.
Haar boek wil misschien niets anders zijn dan een omschrijving van het ideaal
der acht zaligheden, zoals dat door de kunst werd uitgedrukt. Maar het gaat feitelijk
verder: het wordt een verheerlijking van de ‘christelijke kunst’ bóven alle andere.
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Zeker durft mej. Belpaire niet beweren dat de vraag: ‘christelijk of niet?’ de
opperste maatstaf van een kunst is. Wellicht is het haar zelfs niet ontsnapt, dat
menig on-christelijk werk, als uiting van diep-menselijk gevoel, als openbaring van
Geest, hoger gloort dan menig vroom-stichtelijk vers. Maar voor haar staat het toch
vast, dat alle grote kunst uit het Christendom is gesproten, en dat er buiten het
Christendom, erger nog, buiten het Rooms Katholicisme, geen grote kunst mogelijk
is.
‘Dante, Shakespeare, Calderon, Vondel, hebben hunne grootschheid te danken
aan de nederige zedeleer der acht zaligheden, en deze zaligheden zelven zijn maar
vruchtdragende ranken van één levenbrengenden boom, - den boom des Kruises’
(blz. 12).
Ziedaar de stellige verzekering. Haar ontkennend corollarium vinden we het knapst
uitgeflapt in die woorden van Schaepman, die door mej. Belpaire met voldoening
worden aangehaald: ‘Wij zouden ten slotte weer komen op de vraag of kunst en
Protestantisme ooit samen kunnen gaan. De kunst van het Protestantisme bestaat
nog niet. De dorre bodem heeft nog nimmer deze heerlijke bloem voortgebracht...’
De schrijfster voegt er zelve bij: ‘De veropenbaring van smart en vreugd, van geheel
't menschelijk hart, behoort alleen aan de volle waarheid, aan het katholiek geloof’
(blz. 37). En elders (blz. 51): ‘Is het niet opvallend hoe in alle landen de grootste
genieën tot de katholieke Kerk behoorden en met diep godsdienstig gevoel bezield
waren? - Om ons bij de dichters te bepalen, welk zijn de klassieken voor ieder volk?
Is het niet, in Italië: Dante, de groote theologant; in Spanje: de priester Calderon; in
Nederland:
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Vondel, de bekeerling; in Frankrijk: Corneille en Racine; in het protestante Engeland:
Shakespeare, zoo doordrongen met katholieken geest, zoo bevriend met katholieke
gebruiken en instellingen, dat het erg twijfelachtig voorkomt of hij niet inderdaad tot
het katholicisme behoorde. - Tegenover al die groote namen heeft Duitschland
alleen Goethe en Schiller te stellen.’
Arm Duitsland, dat daar met zijnen Goethe zo zielig blijft staan! ‘Maar’ hoor ik een
vriend me toefluisteren, ‘waarom getwist? Wat kleine ijdelheid, dat ge u vermeit in
zulk een gemakkelijk steekspel! Is er wel iemand die niet zien zou dat mej. Belpaire
niet vervaard is voor een kleintje als ze aan 't opsnijden gaat?’
Neen, beste, mej. Belpaire zegt hier alleen, met een stoute naïefheid, hetgeen
minder opzichtig maar des te gevaarlijker in de rechtzinnig-roomse critiek zo dikwijls
komt spoken. Heeft ze ons niet op de mouw gespeld dat Shakespeare ‘zijn
grootschheid’ te danken had ‘aan de nederige zedeleer der acht zaligheden?’ Gij
noch ik zullen dàt, in de éérste plaats, bij Shakespeare gaan zoeken... Maar iemand,
die een bepaald geloof voor de spil van heel zijn leven houdt, zal noodzakelijk, bij
zijn bewondering voor een groot dichter, uitgaan van zijn confessionele gezindheid,
hij zal zich niet overgeven aan hetgeen toch hoofdzaak blijft, hetgeen het wezenlijke
van een groot dichter is, hetgeen zijn waarde voor het ganse lezende mensdom
uitmaakt: dat hij diep-menselijke kunst heeft geleverd. Behoorde Shakespeare al
of niet tot het katholicisme, het kan me weinig schelen; mej. Belpaire zelf weet er
niets van; de waarheid is, dat we vooral met het Werk van Shakespeare te maken
hebben,
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en dat in dat werk, als in alle grote kunst, het essentiële juist datgene is, wat de
scheidswanden tussen ‘gelovige’ en ‘ongelovige’ doorbliksemt, - die straling waar
al onze etiketjes in verschroeien: de schoonheid van het bloot menselijke.
Veronderstelt mej. Belpaire dat Shakespeare zo grootmenselijk kon voelen, omdat
hij... ‘wellicht’ katholiek was? 't Is ongetwijfeld haar recht te geloven, wat niemand
toch bewijzen kan. Maar hoe wijs is dat geloof dan niet, zich ‘bij de dichters te
bepalen’ en aldus een onaangename ontmoeting met Rembrandt of Bach te
vermijden! Het is zelfs jammer, dat mej. Belpaire nog op tijd het bestaan van een
Goethe heeft opgemerkt; want die naam wekt er natuurlijk andere... Maar zie, zij
kan zelve aan het zuiver-menselijke kunstgevoel niet ontsnappen, en het
aandoenlijkste in dat boek is me de wanhopige poging om het spontane
algemeen-menselijke, waar niemand omheen kan, toch maar te doen passen in
den kerkelijken sektegeest.
Luistert hoe op bladzijde 23 Dickens wordt verheerlijkt: ‘Eere aan dezen schrijver,
die voor de kleinen en geringen de keurigste tinten van zijn palet, de streelendste
poëzie van zijn hart heeft gehouden! Eere aan dezen protestant, aan dezen zoon
van het koude Engeland, die in volle negentiende eeuw met den waren geest van
Franciscus van Assisi was bezield, die de liefde voor de armoede verlevendigde en
predikte!’ Dus, christelijke liefde buiten de Katholieke Kerk? En zou het
Protestantisme dan toch een kunst gehad hebben? Misschien wel: want mej. Belpaire
- hoewel namen als die van Shelley of Keats in haar pen blijven steken: die heidenen
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waren haar al te machtig! - gewaagt toch herhaaldelijk met ontroerde bewondering
van Elisabeth Browning, en verder wordt daar, als illustratie van de een of andere
christelijke zaligheid, onder een heleboel dichters, schilders, componisten, bij wie
de godsdienstige overtuiging zo zuiver bijzaak was, dat geen biographie er zich
maar even om bekreund heeft, menig kunstenaar met een pluimpje vereerd, die
zeker en beslist niet van onder de vleugelen der Moeder-Kerk gekomen is.
Heeft mej. Belpaire dan niet gemerkt, dat zij zich zelve tegensprak - omdat zij,
gelukkig genoeg voor haar, niet anders doen kón dan zich zelve tegen te spreken?
Maar ik heb haar mening nog niet geheel ontsluierd, en wie niet vertrouwd is met
de redeneerwijze van het onwrikbare geloof, dat niet twijfelen wìl, zal dadelijk leren
hoe alle tegenstrijdigheid met een beetje goeden wil kan opgeheven worden:
‘Met het kruis was de kunst voor eeuwig gedoopt, was het Christen ideaal
onsterfelijk geschapen. Wel zou het heidendom weer pogen boven te komen, zou
de eene of andere Renaissance of moderne richting van tijd tot tijd uitbreken en
zedebederf en geloofstwijfel zoeken in te voeren; maar bovenstroomingen zouden
die steeds blijven, - het diepe water was de naar zee loopende stroom van het
kruisideaal. - Alle kunsten hebben dit ideaal gehuldigd, alle genies hebben er tol
aan betaald, zoowel Dante als Vondel, Milton als Klopstock, Calderon als Corneille;
zoowel Giotto als Fra Angelico, Rafaël als Michel-Angelo, Rubens als Rembrandt;
zoowel Beethoven als Mozart, Mendelssohn als Schumann’ (blz. 80).
Hier kijkt het aapje uit de mouw, en ik vat het bij
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zijn oren. Mej. Belpaire beweert nu niet meer dat het Protestantisme geen kunst
zou gekend hebben. Misschien heeft ze zelfs bemerkt, dat nevens elk beroemd
kunstschepper, die katholiek was, een even groot niet-katholiek kan gesteld worden.
Namen als Milton zal niemand willen wegcijferen; Mej. Belpaire neemt hem dus
mee, met menig ander, al waren die nu precies niet zo bijzonder roomsgezind. Wat
dan?
o

Wat dan? Het stelsel is zo eenvoudig mogelijk: 1 Alleen wie katholiek is heeft
de volledige intuïtie van het menselijk hart, en kan zeer natuurlijk de kunst bereiken.
o

2 Wie niet katholiek is, en toch grote kunst heeft voortgebracht, had dat nog te
danken aan de zuivere leer: 't zij doordat hij, ondanks zich zelven, den geest van
het Katholicisme onderging (b.v. Dickens: blz. 22), 't zij doordat hij verlangde naar
de waarheid, die hij niet bezat, en die, dat spreekt vanzelf, geen andere kan zijn
dan de katholieke (b.v. Musset: blz. 41).
Dit wordt het duidelijkst gezegd in de volgende regels (blz. 20-21):
‘Daarom heeft het Protestantisme zoo weinig verstand van kunst, omdat het de
juiste verhouding van ziel en lichaam in den mensch niet waardeert, omdat het in
den godsdienst eene kloof ziet tusschen het geloof en de rede. Enkel omdat de
menschheid illogiek is, heeft deze droge leer kunstenaars voortgebracht; maar hier
ook is dit gebrek aan logiek felix culpa! “De Hel is de logiek in het kwaad,” zegde
eens Dr. Schaepman. Op aarde gaat de dwaling nooit tot dit uiterste kwaad, en zoo
blijft zij bestaan uit de sporen waarheid, die haar nog aankleven;
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zoo brengt zij nog vruchten voort, uit haar bijblijvend leven... - Zoo innig zijn kunst
en godsdienst verbonden, dat het, zooals wij vroeger zegden, het protestantisme
niet gelukte het schoongevoel te verbannen.’
Zo wordt de zaak dus klaargespeeld: dat goede kunst katholiek is, niets is
natuurlijker; is kunst echter niet katholiek, en toch naar algemeen oordeel goed,
wel... dan is 't doordat ze, althans in haar kwaliteiten, toch katholiek is, zonder het
te weten of te willen, want al wat goed is kan niet anders dan katholiek zijn.
Nu is het makkelijk, als ge maar een beetje geloofsijver hebt, in ieder kunstwerk
toch iets te vinden, dat ge voor katholiek moogt laten doorgaan. Hoezoo? Verlangen
naar een ideaal, smart en vreugde en liefde, zijn dat uitsluitend-katholieke gevoelens?
- Waarom niet? Daar elk menselijk gevoel sedert negentienhonderd jaar in zijn
schakeringen min of meer veranderd is, juist doordat we heel dien tijd geleefd
hebben, daar elk menselijk gevoel dus in zekeren zin iets nieuws geworden is, terwijl
de geest zich mede ontwikkelde, en daar mej. Belpaire vast overtuigd is, dat niet
slechts een deel, maar onze ganse beschaving, gedurende die negentienhonderd
jaren in de schaduw van het Kruis heeft gestaan, ‘trots de eene of andere
Renaissance of moderne richting’, - is er geen kunstwerk, beter nog: is er niets,
zegge niets, geen wetenschappelijke ontdekking, geen technische verbetering, geen
wijsgerige samenvatting, geen winst aan kracht of bewustzijn of geweten, of ook
aan dialectische goochel-vaardigheid, die niet in 't een of ander opzicht als katholiek
kan bestempeld worden.
Wat zult gij daartegen inbrengen? Niets. Als het
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begrip derwijze uitgedijd wordt, dat het samenvalt met het schoon-menselijke,
dan gaan we over de benaming niet twisten. En wil mej. Belpaire me laten zoals ik
ben, dan heb ik er niets tegen, dat ze mij ook katholiek heet.
Toch... nu komt dat twijfelduiveltje der ‘moderne richting’ me weer plagen: de
Boeddhistische kunst dan? - en... de Oudheid, die nog altijd als grondslag onzer
geestesontwikkeling wordt aangezien?
Ja, de Oudheid kan er nog wel enigszins door, omdat zij een flauwe herinnering
behouden had aan ‘de oorspronkelijke openbaring’, maar de volledige waarheid
bezat zij niet. Zou mej. Belpaire dan consequent genoeg durven zijn, om Corneille
en Racine boven Aischylos en Sophokles te stellen?
Zij durft dat (blz. 26-28). En hoe zou ik beter bewijzen dat de liefde voor het
‘christen ideaal’ door haar verlaagd wordt tot kortzichtig clericalisme, dan door haar
zelf te laten spreken:
‘Heel der ouden kunst was beheerscht door de grootsche opvatting van het fatum.
Uit het noodlotsbegrip ontstonden de reusachtige gewrochten van een Aeschylos,
van een Sophokles, van een Euripides, - werken die, behoorend tot de juventus
mundi, door zoovele eeuwen heen, tot ons kwamen met onveranderde
aandoeningskracht en frischheid van gevoelens. Echt bewijs dat de mensch de
zelfde blijft, hoe tijden en omstandigheden ook veranderen.’
‘Doch deze Grieksche beelden, zoo grootsch van opvatting, zoo edel van lijnen,
waren niet van eentonigheid vrij te pleiten. Tot aan het Christendom moest de
mensch wachten om de volle veropenbaring zijner mensche-
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lijkheid te genieten. Waar de kunstvoortbrengselen der oudheid aan de statige, doch
onbeweeglijke marmerbeelden van 't Vaticaan doen denken, daar ontlook in
duizenden schakeeringen de weelderige bloem der jonge kunst.’ Enz. De Oudheid
kende maar den strijd tegen vreemde machten, Corneille en Racine beelden den
inwendigen strijd uit, ‘de heerschappij over zichzelven.’
Is dit niet uiterst kenmerkend? Mej. Belpaire bekent dat de Griekse tragedies ‘tot
ons kwamen met onveranderde aandoeningskracht en frischheid van gevoelens,’
dat ze nog even onmiddellijk tot ons spreken. ‘Echt bewijs’ - voegt ze er onvoorzichtig
aan toe, - ‘dat de mensch de zelfde blijft’. Echt bewijs, meen ik, dat grote kunst
overal rijzen kan waar de Geest geworden is, zelfs buiten het licht, dat van Golgotha
en het Concilie van Trente schijnt. ‘De mensch blijft de zelfde...’ Als ge wilt: maar
leeft de grote kunst vooral van datgene wat in den mens het minst verandert, dan
is zij niet het monopolie van een Kerk.
Om de zaak weer goed te maken, moet men dus zoveel mogelijk op de waarde
der oude kunst afdingen. En zo rukt daar weer het kinderachtige arsenaal aan van
de verroeste, versleten, ontredderde gemeenplaatsen omtrent dat fatum, waaronder
heel de kunst der Ouden zou gebukt liggen! En die Griekse beelden - die ik, tussen
haakjes, niet zou aanraden eerst in het Vaticaan te gaan zoeken, - die Griekse
beelden, ‘niet van eentonigheid vrij te pleiten!...’
Hier wordt ons alle lust tot discussie ontnomen. Maar daarop wilde ik wijzen: dat
mej. Belpaire, die om de kunst te beoordelen niet uitgaat van den eeuwigen
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grondslag aller kunst, het zuiver-menselijke, maar van de ‘waarheid’ ener bepaalde
confessie, die nu in een deel van het mensdom negentienhonderd jaar bestaan
heeft, dat zuiver-menselijke in zijn geweldigste scheppingen liever verkleinen en
verminken en met zwakke handen schenden wil, als het in hare doosjes niet past.
Zij sluit haar spontaanste vermogens - anders zijn die miserabele zinnetjes over
fatum en eentonigheid niet te begrijpen, - zodra ze vóór iets komt te staan dat noch
van verre noch van nabij door hàre Kerk ingezegend is.
Welnu, als het ‘Christen Ideaal’ wordt opgevat zoals bij mej. Belpaire het geval
is, en het waagt zich op het gebied der kunstbeschouwing, dan is 't een verarming
van dien Geest, die onze eenheid uitmaakt, dan is 't een dreigend gebaar tegen die
Geestelijke Schoonheid van Vlaanderen, die ons gemeenschappelijk ideaal moet
zijn.
En ik achtte het nodig dit eens duidelijk te zeggen, juist omdat mej. Belpaire de
voornaamste opsteller is van ons voornaamst katholiek tijdschrift.

1905.
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‘De Last’ van Gustaaf Vermeersch

Dit is een afschuwelijk boek, - en 't is een zeer sterk, een uitstekend boek.
Sedert lang had ik niets meer gelezen dat zo gestadig kouddroef was, zo
onverbiddelijk grijs, zonder hoogten en laagten; een oneindigheid van schrijnend,
leeg leven. Het wordt niet aldoor donkerder, zoals de hel van Dante: 'k zou eerder
zeggen dat het grijzer wordt; ge gaat door een schemering die pijnlijker is dan de
nacht, en er is altijd minder lucht, ge weet dat ge bij elken stap verder van het licht
afdwaalt. Ge zijt er in gevangen als in een nauw en vuil slop, dat vuiler en nauwer
wordt, maar ge kunt niet terug, ge kunt er niet uit, en als ge aan 't eind den dood
neergehurkt ziet wachten, den onverschilligen dood, dan voelt ge zelfs geen
tragischen schok meer, want hij alleen was daar nog mogelijk, de dingen van het
leven hadden al lang de kleur van dien dood aangenomen.
‘De Last’ is een verhaal van zielsellende, van ziekte, van verdierlijkende onmacht,
van gewond en langzaam verkankerend leven. We staan daar te kijken naar het
deerlijke verval van mensen die we niet redden kunnen, - en daaronder gaapt er
zulk een afgrond van leegte, dat ge soms lafhartig zoudt willen vluchten, maar ge
durft
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niet, want van uit het grauwe is nog een blik op u gericht, als het stille smeken
in 't brekend oog van een hond, - een mensenblik.
In dat boek schijnt er niets op berekend om u aan te trekken: geen enkel straaltje
dat al dat lichtloos-gore meer ‘toon’ zou geven, geen schilderachtigheid, geen
tegenstellingen, geen ‘effecten’. Zelfs niet een van die dramatische grepen die te
lang gespannen snaren doen springen, en u welkom zijn als een bliksem in
neerdrukkende zwoelten, niet een van die slagen die iets in u breken, en u zeer
doen, maar die u dan toch een vreemd geluk-van-smart brengen, omdat ze u uit
uw zwakke middelmaat smijten, omdat ze u sterker doen voelen dat ge leeft, omdat
ze uw lijdens- en uw weerstandsvermogen ineens uitstrekken en bewuster maken...
En toch - toch zijt ge geboeid, ge moet mee, het boek laat u niet los, 't is als een
lelijke droom die zich in uw binnenste heeft vastgehaakt, met zijn nagels.
Er behoort al meer dan gewone schrijversmoed toe, om zulke stof aan te durven:
Een Vlaams provinciestadje, slaperig, muf, met zijn triestige lucht die beklemt, en
zijn leven dat niets is dan laag-bij-de-grondse gewoonte; en daarin de ‘held’, wiens
geschiedenis die vierhonderd bladzijden vult: een kantoorklerkje, arme stumper,
met beneveld brein, een eeuwig minderjarige, met een ziekelijke schuchterheid die
hem als 't ware buiten de samenleving stelt, zonder geloof en zonder wil, zonder
houvast buiten zich of in zich zelf, maar met een verholen tederheid die hij niet
uitstorten kan, een geheime zucht naar iets dat hem uit zijn vunzige zielsarmoede
zou heffen, naar een genot
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waar hij zich eindelijk als man in voelen zou: een duisteren en koppigen drang
die, in dien schuwen zwijger, altijd onbevredigd blijft, en dan noodzakelijk - zoals
dat meer 't geval is bij die primitieven onzer beschaving,-groeit tot een woest instinct,
dat al de andere overschreeuwt, een soort van beestelijke, gekke, verterende
belustheid op de vrouw.
Dat is ‘de last’, waar die arme bloed, die bezetene, die ‘mislukte’, zo deerlijk
schipbreuk onder lijdt. Natuur en omgeving hebben hem van den beginne af tot
verdoeming gemerkt, en zijn ondergang is ellendig, walgelijk en klein, als een
ontaarding.
Hoe hij zich laat koppelen met een slet, die al zwanger is, en dan langzaam
wegzinkt en vergaat in de groezelige narigheid van zijn leven, - ik voel me waarlijk
niet gestemd om 't u na te vertellen. Waarom zou ik het ook? Van belang is alleen,
op welke wijze Vermeersch het verteld heeft.
Vermeersch' werkwijze lijkt op die van menig anderen ‘realist’: vele kleine trekjes
worden bijna op hetzelfde plan naast elkaar gesteld, met nauwkeurige uiteenzetting
der overgangen, uitdieping der psychologische bijzonderheden, geduldige penseling
van 't uiterlijk gebeuren en alle dingen die ermee in verband staan; herhalingen
worden niet geschuwd, rustpunten zijn er eigenlijk niet. Mijn smaak is nu zo, dat ik
van laconieker kunst houd, en ik beken zelfs - zuiver persoonlijk gevoel! - dat een
goed deel van het nieuw Nederlands proza me onuitstaanbaar wordt, door zijn
gebrek aan concentratie. Geen wonder dus, dat ‘De Last’ me wel eens vermoeid
heeft. Kan Vermeersch niet anders, of heeft hij zijn
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techniek zo gewild? Ik weet het niet, maar vraag me toch af, of zij hier den
algemenen indruk niet ten bate komt, in dit werk van lome benauwdheid, waarin ge
- ‘de profundis’ - wanhopig snakt naar lucht, naar schoner leven, doch voortdurend
den tergenden tik-tak hoort van een tijd die stilletjes de mensen in donker doet
zakken, naar den dood.
En zie, ge leest het boek toch door, ge móet het wel doorlezen, want er is een
macht van werkelijkheid in, die uit al die bijzonderheden tot u spreekt, - werkelijkheid
scherp gezien, geheel ondergaan, en zuiver weergegeven, op persoonlijke wijze:
ge zijt er ìn, ge ruikt de ellende van die gore straatjes. Daarbij groeien de feiten zo
natuurlijk uit elkaar, dat, hoe eentonig ook soms en hoe langzaam de gang, het
geheel toch goed in elkaar zit: er loopt één noodzakelijke lijn door. En er is meer:
door dien verhaaltrant komen sommige momenten, die afzonderlijk genomen
misschien weinig om het lijf zouden hebben, tot hun volle betekenis tegen het grijze
fond. Hoe kunnen kleinigheden zo diep ons gemoed roeren, die dood van het
kanarievogeltje b.v., kort voordat de sukkel die 't verzorgde uit dit leven verdwijnt?
Is 't niet doordat de schrijver de kunst verstaat van de dingen te laten spreken door
hun naast-elkaarstelling zelf? En daar hij die kunst verstaat kan hij zo eenvoudig
blijven, wat het effect nog verhoogt.
Ja, dat is juist de kracht van Vermeersch, dat hij geen ogenblik getracht heeft,
den lezer door iets anders te boeien dan door het ware, effene,
onvermoeibaar-triestige relaas van een onverbloemde werkelijkheid. Hij is geen
duimbreed afgeweken van de dingen zelf. Met een buiten-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

358
aant.

gewone zelfbeheersing heeft hij zijn verschrikkelijke stof uitgewerkt, wars van
oppervlakkige meewarigheid, als ware hij zelf zo onverschillig tegenover het drama
als die blinde macht die in zijn mensen het nutteloze leed doet knagen. Nergens
worden we, gelukkig, een middel gewaar om medelijden in ons te wekken. Zelfs
komt er niets ons zeggen, dat de schrijver zijn mensen liefheeft ofwel, geniepig
loerende zwijger, zich wreekt op een leven dat hij haat.
Maar ge voelt mee, zonder gevoelerigheid; maar uw gemoed schiet eindelijk vol,
om al dat menselijke dat vergaat, ondermijnd door een vijand die onhoorbaar zijn
wroeterswerk doordrijft; en dat somber gevoel is meer dan medelijden, omdat het
zich niet aan een bijzonder geval hecht, maar iets in zich heeft van die
zwaarmoedigheid, die de onverbiddelijke aanschouwing van het blote leven
achterlaat. ‘Literatuur’ is dit niet, o neen: onder al die griezelige armzaligheid voelt
men het leven, onder al dat dierlijke voelt men den mens, - leven en mens gezien
door een van die sterk-ernstige geesten, die vóór alles waarheid vergen, zich alleen
met werkelijkheid voeden willen, en gedreven door de bittere liefde die alles
beproeven moet, die werkelijkheid gaan zoeken waar anderen er voor vluchten, een man die zijn ogen onbevreesd openhoudt voor al het wrede en lege dat hij in
de wereld vermoedt. Wie den donkeren hartstocht kent naar den wrangen maar
krachtgevenden wijn der ontgoocheling, zal hem begrijpen en bewonderen.
En wie van kunst houdt zal een nieuwen zuiveren kunstenaar met vreugde
begroeten. Ge ziet dat er in Vlaanderen toch een ‘wording’ aan den gang is, die
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zonder hulp van hoveniers uit den grond schiet, en zich zelf bepaalt: want deze
prozaïst nu, die ergens treinconducteur is, en niet de minste voeling met literaire
tijdgenoten had, heeft in zijn afzondering zijn eigen gemaakt, en komt ons verrassen
met werk, zoals er in onze letterkunde nog geen bestond, stellig Vlààms toch, en
geschreven in een taal, die niet van Streuvels noch Teirlinck is, maar van
Vermeersch.

1905
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Vlaams voor 't Assisenhof van Brabant

Zeker staan er gewichtiger eisen op ons programma dan de regeling van 't gebruik
der Vlaamse taal voor 't Assisenhof van Brabant: we mogen ons niet te dikwijls laten
afleiden van die werking - op 't onderwijs b.v. - die een duurzamen invloed op de
ontwikkeling van onze volkskracht moet oefenen. Maar tijd en omstandigheden laten
wel eens sommige vragen spoediger rijpen dan andere, en hier mag men zeggen,
dat een goede gelegenheid om het bewustzijn van den Vlaamsen mens wat aan te
wakkeren, zich als van zelf voordoet.
Een opzienbarende zaak heeft aller aandacht naar het Assisenhof van Brabant
geleid: vader Bauwens, van Heerne, door zijn oudsten zoon vermoord, terwijl de
vrouw en de andere kinderen, in de benedenkamer, bij de gewijde kaars voor zijn
zielelafenis baden: een stuk Cenci-romantiek in de werkelijkheid. Te dier gelegenheid
heeft het publiek ontdekt, dat Vlamingen die geen Frans kennen ter dood kunnen
veroordeeld worden, terwijl ze van een goed deel der rechtspleging niets verstaan;
ze worden ondervraagd door bemiddeling van een vertaler, wat de kans op vergissing
vermenigvuldigt, ze moeten verslagen ondertekenen die ze niet lezen kunnen; akte
van beschuldiging, verhoor der
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getuigen die Frans spreken, - of een beetje Frans kunnen brabbelen, - requisitoir,
pleitrede, 't gaat alles hun neus voorbij zonder dat ze er één gebenedijd woord van
snappen.
Als men bedenkt, dat de overgrote meerderheid der bevolking, in de provincie
Brabant, Vlaams is, - dat zelfs in het arrondissement Brussel, voor zo verfranst
gehouden, er op de 853.430 inwoners slechts 144.723 zijn, die enkel Frans, tegen
340.635 die enkel Vlaams verstaan en 294.901 die de beide talen beweren te
gebruiken, - en dat het aantal misdrijven veel groter is onder het onontwikkelde volk,
dan in den tweetaligen burgerstand, dan moet men wel aannemen, dat gevallen als
dat waarover thans geklaagd wordt, zich in iederen zittijd voordoen. Ik hoorde b.v.
de zaak Piron vermelden (November 1901, tien jaar opsluiting) en de zaak Crab
(Februari 1905: daar viel een doodvonnis).
Ik kan, uit eigen ondervinding, nog wat ander materiaal bijbrengen; verleden jaar
heb ik, als gezworene helaas! het gerechtelijk drama van dichtbij bekeken.
De betichte was een nogal mismaakt ventje, dat men ‘den bult’ noemde; zijn vrouw
had hem verlaten, en hij was ze gaan opwachten, met de bedoeling, zo beweerde
hij, om ze weer onder het echtelijk dak te lokken. Als argument had hij een vrij scherp
mes meegebracht, en diende haar daarmee een steek toe in de bil. Resultaat: de
vrouw bloedde ongelukkig dood en de man verdiende gemakkelijk zijn tien jaren
dwangarbeid.
Ik zal niet gauw vergeten, hoe ‘den bult’ daar in zijn hokje zat, tussen de
gendarmes, als een dier in de val, terwijl er zoveel gezegd werd dat hij maar half
verstond.
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Op zeer enkelen na spraken al de getuigen Vlaams, en hun antwoorden werden
voor het hof der gezworenen vertaald. Ik moet bekennen dat de vertaler goed voor
zijn uiterst vermoeiende taak berekend was; maar zou er tegen den avond geen
ogenblik komen, dat zijn aandacht, heel natuurlijk, wat verslappen zou?
Er deed zich inderdaad een merkwaardig incident voor.
Toen het bultje, na den moord, weer tot bewustzijn gekomen was, had hij tot de
politie-agenten 't een en ander gezegd: wat goedkope wijsheid met veel onzin
gekruid: ‘de slechte vrouwen maakten de slechte huishoudens; hij had veel gereisd
en hij had veel slechte vrouwen gezien; had hij ooit zulk een vrouw gehad, hij had
ze kapot gemaakt...’ Geloofde hij dan nog niet dat zijn vrouw dood was? Of hadden
de agenten zijn woorden niet goed begrepen? Of, wat me 't waarschijnlijkst lijkt, wist
hij zelf niet goed wat hij zei? Er volgde de volgende verklaring: ‘Ik heb het gedaan
met een goed gedacht.’
Hetgeen vertaald werd: ‘J'ai fait le coup de propos délibéré’. (Dus: met
moedwilligen opzet, met voorbedachten rade).
Ik deed den voorzitter opmerken dat die vertaling verkeerd was. ‘Met een goed
gedacht’ kan in geen geval zo iets betekenen. Wat werd daarmee dan bedoeld?
Dat hij zijn vrouw ‘met een goed gedacht’ was gaan opzoeken? Mijn indruk echter
was dat de man geraaskald had, en dat men uit zijn woorden niets bijzonders
besluiten mocht.
De voorzitter, die een geestig mens was, wist er dadelijk een grapje van te maken,
met een fijne ironie aan
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mijn adres. Hij vroeg den agent: ‘Scheen de beschuldigde te willen zeggen dat
hij zijn vrouw een messteek gegeven had om haar plezier te doen?’
Gelach.
Ik was onvoorzichtig genoeg, om niet dadelijk verder aan te dringen; na dien
gezonden scherts dacht ik wel, dat men aan die woorden van ‘den bult’ geen gewicht
meer zou hechten. Maar tot mijn verbazing maakte het openbaar ministerie, 's
anderendaags, in het requisitoir, er nog gebruik van, en wees op het cynisme van
den kerel, die, onmiddellijk na den moord, trots verklaren komt: ‘J'ai fait mon coup
de propos délibéré.’ En het openbaar ministerie beweerde daarbij nog eens met
klem, dat ‘met een goed gedacht’ hier wel die, en geen andere betekenis had.
Dat schijnt me al erg genoeg, maar erger nog kunnen 't die getuigen maken, welke
op de vraag ‘Vous parlez français, n'est ce pas? Ge spreekt gij toch Frans, nietwaar?’
stoutweg ‘wouie’ antwoorden, omdat ze inderdaad het allerplatste ‘Kaekebroeks’
min of meer machtig zijn. Het gebeurt dan wel eens, dat die zich niet voldoende
rekenschap geven van hetgeen ze zelf zeggen. De voorbeelden hiervan, die ik zelf
waarnemen mocht, konden bij toeval geen kwade gevolgen hebben, en daarom wil
ik er hier niet verder op ingaan. Maar zo iets moet wel heel dikwijls tot ernstige
vergissingen leiden.
Nog één feit wil ik vermelden: een aalmoezenier uit de gevangenis te St. Gillis,
als getuige geroepen, verkoos om de een of andere reden Vlaams te spreken: tot
tweemaal toe gaf hij op de Franse vragen van den voorzitter Vlaams antwoord.
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De voorzitter, zeer beleefd, verzocht hem Frans te spreken, waaraan de priester
dan eindelijk wel voldoen moest.
Men tracht nu verandering in die toestanden te brengen. Een paar weken geleden
heeft een advokaat gevraagd om eerst in het Vlaams te mogen pleiten, omdat zijn
cliënt geen andere taal verstond, en daarna in het Frans, ten behoeve van sommige
juryleden. Dat verzoek werd door het hof verworpen, ‘aangezien de wet, wat het
Assisenhof van Brabant aangaat, verbiedt voor de eisen en pleidooien een andere
taal te gebruiken dan de Franse’.
Een wetsontwerp werd dus ingediend: een dubbele lijst van gezworenen, een
van Vlaamse en een van Franse, zou worden opgemaakt: zo de beschuldigde
Vlaams spreekt zou de strafvordering in die taal gedaan worden. Ook de
boetstraffelijke rechtspleging in het arrondissement Brussel zou voor de Vlamingen
Vlaams zijn.
Daartegen is echter zeer veel in te brengen:
o

1 Mensen die zulke ingrijpende wijzigingen voorstellen, vrezen niet - onwillens
misschien - het gerecht, zoals het thans bestaat, aan critiek te onderwerpen en
stellen zich aldus op éne lijn met die woelzieke belhamels die onze dierbaarste
staatsinstellingen ondermijnen, tweedracht onder de burgers zaaien en ons tot een
sprong in 't onzekere willen verleiden.
o

2 Er is iets ongezonds in die gevoelerigheid ten gunste van dieven en
moordenaars: als die zich goed gedroegen, zouden ze niet in zulk een moeilijk
parket geraken. Men zal me uit het hoofd niet praten, dat wie beschuldigd is, ook
niet waarlijk, in minder of meerder mate, schuldig
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is. En al houdt een zekere zoetsappige philosophie iemand, die ter dood kan
veroordeeld worden, - zelfs als die tot den lageren stand behoort, - toch nog voor
een mens, die philosophie kunnen wij, in de practijk, niet bruikbaar noemen.
o

3 Men kan zeker aannemen, - daar de democratische geest van onzen tijd enige
concessies eist, - dat de lagere ambtenaars er zijn voor het publiek, en niet
andersom, en dat ze dus de taal van het publiek moeten kennen. Maar wie beseft
niet dadelijk dat er in dat opzicht een aanmerkelijk verschil bestaat, en bestaan
moet, tussen lage ambtenaars en hogere magistratuur?

1906
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De Bisschoppen en de Vlaamse Zaak

Al zijt ge nog zo vriendelijk gestemd, en wilt ge van alle zaken slechts de schone
zijde zien, toch zult ge niet beweren, dat de bisschoppen ons, Vlaamsgezinden, tot
nu toe verwend hebben: neen, waarachtig niet, op hun schoot is het Nederlands
nooit als een troetelkind geweest, dat met vertrouwende ogen naar een lieven
beschermer opkijkt.
Maar dat zou nu veranderen. Reeds werd door een onzer katholieke tijdschriften
in een roes van geestdrift geprofeteerd: het Vlaamse volk stond op een keerpunt
van zijn geschiedenis; de Voorzienigheid had op den eersten zetel van 't Katholieke
België een man geplaatst, die de heiligheid der Vlaamse zaak had gevat.
‘Voorkomend treedt hij ons tegemoet. Hij wil ons als vader schenken wat wij als
verstootelingen niet konden bekomen. Maar niet verplicht wil hij handelen, neen,
vrij en mild zooals het een vorst, een kerkelijken vorst, betaamt;’ en ‘de blijde
dageraad is eindelijk aangebroken: de dageraad van 't opkomend leven en de
verwinnende liefde.’
We hadden nog niet uitgeblazen, of... daar sprak de Aartsbisschop zelf. Kort voor
de opening der Kamers, nu het wetsvoorstel Coremans op het gebruik van
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't Nederlands in de vrije onderwijsgestichten er door ging komen, heeft de hoogste
geestelijkheid voorschriften afgekondigd, waardoor zij dat gebruik in de katholieke
scholen uit eigen beweging regelt.
De betekenis van dit stuk zal niet onderschat worden: de zes bisschoppen, van
wie zulk een invloed uitgaat over ons land, hebben het ondertekend; zij geven er
niet enkel wenken van practischen aard, maar bespreken de beginselen, waarnaar
de verhouding van de moedertaal tot het Frans moet worden vastgesteld; aan die
beginselen verlenen ze zulk een algemene geldigheid, dat ze die niet alleen op hun
eigen gestichten willen zien toepassen, maar meteen te velde trekken tegen de
vervlaamsing van een Staatsuniversiteit, net alsof deze hun ook toebehoorde.
Sommige Vlaamse katholieken hadden misschien in hun hopend hart bij voorbaat
besloten, de aartsbisschoppelijke ‘voorkomendheid’, wat die ons ook brengen zou,
zonder zo nauw te kijken met vrolijk geluid van trompen en schalmeien te begroeten.
Maar velen zijn er echter, die hun teleurstelling niet onder stoelen of banken steken.
Wie, zoals ik, waarlijk geen grote verwachtingen had, en in het geval niet
hoofdzakelijk koren op den anticlericalen molen wil zien, zal ook in bewuste oorkonde
het goede weten te onderscheiden: zelfs de hogere geestelijkheid vindt het nu
raadzaam, toch eindelijk iets toe te staan; - hoe weinig ook: 't is een teken dat we
vooruitgegaan zijn. We worden erkend als een macht. Tien jaar geleden hadden
de bisschoppen ons zeker niet, waar ze ons voorbijstapten en... lieten staan, zo
kwistig
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met ‘eau bénite de cour’ besproeid; tien jaar geleden hadden ze niet hun fijnste
wijnmoer-kleurige handschoenen aangetrokken, om de Nederlandse taal zeer
beleefd te verwurgen, en ze dan onder bloemen te begraven.
De bisschoppelijke voorschriften kunnen samengevat worden als volgt: alle
Vlamingen zouden genoeg Nederlands moeten kennen, om ‘in die taal op een
zuivere en zelfs sierlijke wijze verheven gedachten te kunnen uitdrukken.’ Maar: het
Frans moet den voorrang behouden.
Het zij nu uit en gedaan met die onchristelijke minachting voor ‘la langue des
classes populaires.’ Maar het Frans zal de taal der hogere beschaving blijven.
Waardeer den Vlaamsen Leeuw: het is ook een dier. Maar: de Gallische haan,
zo willen we 't, zal altijd hoger kraaien dan... zíjn gesnork. Dus: elken dag op school
een lepel Nederlands, maar het Frans, nunc et semper, met volle vaten.
Aan 't hoofd der algemene beschouwingen, die ons leren waarom het Frans
onherroepelijk de overhand moet hebben, maakt zich een misverstand breed, dat
niet verder mag lopen:
‘Het Vlaamsch alleen is heden niet meer voldoende. Er is geen huisvader, bezorgd
om de toekomst zijner kinderen, die niet voor hen een degelijke kennis van de
Fransche taal wenscht... De studie van het Nederlandsch bevorderen ten nadeele
van wereld-talen, dat ware onze zoo werkzame en ondernemende Vlaamsche
bevolking achteruit doen gaan, haar de middelen ontnemen waardoor ze deel kan
nemen aan den algemeenen vooruitgang van wetenschappen, letteren, kunsten,
handel, nijverheid.’
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Neen, zo zit de vork niet in den steel!
Als die zin: ‘de studie van het Nederlandsch bevorderen ten nadeele van
wereld-talen’, alleen betrekking had op het lager onderwijs, dan waren er allerlei
punten te bezien: of het beter is, de studie van een wereld-taal te bevorderen ten
nadele van de moedertaal; of het mogelijk is, in de lagere school, de kinderen
degelijke kennis van twee talen in te pompen; en als het mogelijk blijkt, op welken
ouderdom met de studie der tweede taal moet begonnen worden, wil men gezonde
ontwikkeling en practische vorming van den geest niet belemmeren: paedagogische
vraagstukken, waarover ik liefst door mannen van 't vak antwoorden laat; en daar
zie ik juist hoe op het ‘Congrès des professeurs de langues vivantes,’ onlangs te
Gent gehouden (geen flaminganten-meeting!) aangenomen werd, dat ‘de studie
der moedertaal niet mag bemoeilijkt worden door diegene van eenige andere taal
vóór de leerling den ouderdom van tien jaar bereikt heeft.’ Wat er van zij, wie zal
niet in principe wensen dat, na voldoende kennis der moedertaal, de gelegenheid
om ook Frans te leren eenieder verstrekt worde?
Doch de hierboven aangehaalde zin slaat op het gehele onderwijs. En zo tracht
men te werk te gaan met de zonderlinge veronderstelling, als zou het gebruik van
het Nederlands als taal van het onderwijs in middelbare scholen of universiteit, de
degelijke studie van ‘wereldtalen’ uitsluiten.
Wie heeft er dan ooit zulk een eng-nationalistischen droom gekoesterd?
Misschien wel Mgr. Waffelaert, die al heeft hij het stuk mede ondertekend, waarin
zo herhaaldelijk op het
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gevaar van afzondering gewezen wordt, kort te voren (redevoering op 29 Mei l.l.
voor de Congregatio Prosynodalis gehouden, en verschenen in de Collationes
Brugenses) onversaagd het Vlaams en het Nederlands voor verschillende talen liet
doorgaan en zei: ‘Et maximi quidem momenti hoc est, ne scilicet adoptando linguam,
litteratura, ut ajunt, seu libri et scripta neerlandica passim adoptentur, legantur,
spargantur... Si lingua nostra flandrica amanda, servanda ac tuenda est adversus
daemonium meridianum gallicae impietatis, ut simul cum lingua servetur patria fides
catholica, patriique mores christiani, non minus servanda ac tuenda est adversus
*
septentrionalem haereseos ac rationalismi daemonem.’
Ja, de bisschop van Brugge wellicht, tot voor een paar maanden, maar wij niet.
Want waar is de flamingant, die voor elken ontwikkelden Vlaming de kennis van
Frans, Duits en Engels niet noodzakelijk acht? En hoe dikwijls werd er door de
vrienden onzer zaak niet op die gedachte gehamerd, dat, als men eens zijn eigen
taal volkomen baas is, het goed aanleren van andere, bijzonderlijk van Germaanse
talen, zeer vergemakkelijkt wordt?

*

‘En 't is inderdaad van het allerhoogste belang, dat, met het aannemen der taal, niet ook de
Nederlandse letterkunde, zo zij 't noemen, of de Nederlandse boeken en schriften overal
worden aangenomen, gelezen en verspreid... Zo wij onze Vlaamse taal moeten beminnen,
bewaren en verdedigen tegen den zuiderduivel der Franse goddeloosheid, opdat te gelijk
met onze taal bewaard worden ons vaderlands katholiek geloof en onze vaderlandse christene
zeden, zo moeten wij ze ook niet minder bewaren en verdedigen tegen den noorderduivel
van ketterij en rationalisme.’
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Het misverstand dat ons ondergeschoven wordt, 't is die vermeende
tegenstrijdigheid tussen de grondige studie van het Nederlands en die van de
‘wereld-talen’; die vermeende tegenstrijdigheid tussen een nationale en een Europese
opvoeding. 't Is nog altijd het oude sprookje van onzen Chinesen muur, en dat
sprookje laten de franselaars niet gewillig varen, want ze verrichten er wonderen
mee: voor de Vlaamse kudde die er naar luistert, worden voze knollen tot citroenen
hertoverd, - maar ook de broden, helaas, tot stenen!
Neen, neen: we willen zeker en vast in voeling blijven met de grote bewegingen
der cultuur (tussen haakjes gezegd: de Noord-Nederlandse cultuur geeft ons al zo
weinig niet). Maar ik vraag onze katholieke broeders - behoudens al hun eerbied
voor de hoofden van hun Kerk, en hoeveel ze in dit geval ook voelen zouden voor
een minnelijke schikking, - ik vraag hun of er enig vergelijk, enig toegeven mogelijk
is op dat éne punt: dat het onderwijs de Vlaamse kinderen eerst en vooral tot
Vlamingen moet maken; dat dus, in het gehéle onderwijs, al worden er een of twee
of drie andere talen aangeleerd, het Nederlands den voorrang moet hebben?
Wie dat niet aannemen kan, wie dààrvoor niet ijveren wil, maar zich eenvoudig
bij de beschouwingen der bisschoppen neerlegt, kan moeilijk het verwijt ontgaan,
dat hij het grondbeginsel zelf van de Vlaamse Beweging, op onderwijsgebied,
prijsgeeft.
Kijken we de ‘Maatregelen van toepassing’ eens na. Ik houd me bij de voorschriften
betreffende het Vlaamse land.
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In de klassen, die tot de humaniora voorbereiden, zal het onderwijs, voor alle
vakken buiten Frans en Nederlands, tweetalig zijn. De herderlijke brief vergeet echter
te zeggen in welke mate. Daar is dus maar weinig pak aan. Maar voor de humaniora
zelf laat de uitleg niets te wensen over:
‘De studia humaniora zijn, in wezen, dezelfde bij al de Europeesche volkeren. Zij
zouden hun doel missen, indien zij den Belg opgesloten hielden binnen de enge
grenzen van zijn land; zij zijn bestemd om den jongeling, tot welk volk hij ook behoort,
die algemeene vorming te geven die hem tot een hooger onderwijs bekwaamt, die
hem den weg baant tot de universitaire studie van wetenschappen, letteren,
wijsbegeerte. Noodig is bijgevolg, dat de voertaal van 't onderricht in de aldus
begrepen humaniora een internationale taal weze; in ons land kan dat, klaarblijkelijk,
niet anders zijn dan het Fransch.’
Toch, met het oog op ‘het nationale belang van den Belgischen burger,’ zal óók
Nederlands geleerd worden: twee uren in de week voor spraakleer en letterkunde;
- daarenboven zal de leraar, in alle vakken (Frans, Duits en Engels uitgezonderd)
zich van tijd tot tijd met zijn leerlingen in 't Nederlands onderhouden. Hoeveel en
wanneer kan niet ‘met wiskundige nauwkeurigheid bepaald worden.’ Dat geven we
gaarne toe! ‘De leeraar moet over een zekere vrijheid van beweging beschikken.
Wij schatten bij benadering, dat men aan het gebruik van het Vlaamsch gemiddeld
een uur per dag zou kunnen besteden.’
Halt! hier blijven we een ogenblikje stil. Had ik het
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niet gezegd, dat de grote drogreden van ‘Vlaams contra Europees’ telkens zou
opduiken? Hier hebt ge ze weer! Maar ditmaal draagt ze zo duidelijk op haar
doodonschuldig gezicht het teken der sophistiek, dat men die grappenmaakster
alleen op een grapje zou willen onthalen. Want wie kan nu staande houden, dat
een onderwijs, omdat het tamelijk eenvormig is bij alle Europese volken, daarom
noodzakelijk een internationale taal gebruiken moet? Terwijl toch bij alle volken van
Europa, wier taal niet voor zo internationaal mag gehouden worden als Engels,
Duits of Frans, dat tamelijk eenvormig onderwijs in de volkstaal gegeven wordt, Vlaanderen alleen uitgezonderd! Wien zoudt ge 't kunnen wijsmaken dat in Holland,
Italië, Spanje, Zweden, waar zeker aan 't aanleren van vreemde spraken de nodige
plaats wordt ingeruimd, maar de taal voor alle andere vakken de volkstaal is, de
jongens daardoor onbekwaam zijn tot hogere studiën, en later geen levendig aandeel
kunnen nemen aan het werk van het mensdom? Maar betekent onze Belgische
wetenschap iets meer voor de wereld dan de Noord-Nederlandse? En valt het niet
op, hoe juist onze ‘Belgische’ beschaving te gelijk minder nationaal èn minder
internationaal is dan de Noord-Nederlandse?
Als men op zulke kronkelwegen omgeleid wordt, dan kan men moeilijk den
argwaan onderdrukken, dat de genomen maatregelen niet noodzakelijk afgeleid
werden uit de vooropgestelde overwegingen, en deze zag men dan toch liever
vervangen door een duidelijke verklaring, die b.v. luiden zou: de Staat wil ons een
hervorming opleggen; wij wensen dat te beletten, omdat die hervorming, om die en
die redenen van overlevering en
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opportunisme, ons niet bevalt, en omdat Staatstoezicht, in welken vorm ook, ons
zeer onaangenaam zijn zou; en daarom zullen wij 't wetsvoorstel Coremans in den
doofpot helpen, door, nog juist op tijd, een klein beetje toe te geven.
Hadden ze dat gezegd, de bisschoppen, dan hadden we eens kunnen
onderzoeken, of zonder enig toezicht de Staat wel een ‘effectus civilis’ mag verlenen
aan de diploma's, door een vrij gesticht uitgereikt, en die gelijkstellen met de zijne.
Maar het vatten van een koe bij haar horens schijnt in den stijl der sierlijke
welsprekendheid niet te passen. En zo blijft er ons niets anders over, dan te
bewonderen, hoe spitsvondig en eenvoudig toch, in die ‘maatregelen van toepassing’,
alle toezicht onmogelijk wordt gemaakt: er zal Nederlands gesproken worden, zeker,
nu in deze les en dan weer in een andere, hier eens vijf minuten en daar tien of
twaalf, en ‘bij benadering’ wordt dat op een uur per dag geschat: de leraars zullen
dat onder elkaar wel klaarspelen, - ze blaken toch zo algemeen van geestdrift voor
onze taal, die leraars die zelf in 't Frans werden opgevoed.
Tot buiten de lessen zal in de colleges een oog in 't zeil gehouden worden: ‘De
*
gesprekken, onder leerlingen en tusschen meesters en leerlingen, zullen in beide
talen gevoerd worden. De oversten der gestichten zullen er op waken, dat de meest
gesproken taal

*

Die twee woorden ontbreken in den tekst door het ‘Handelsblad’ meegedeeld. Ik vind die
e

echter in den, op verscheiden punten volledigeren tekst van den (insgelijks katholieken) ‘XX
Siècle.’
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de minst gekende zij’. Welke taal zou dat in Vlaanderen wel kunnen zijn?
En tot bekroning, een eindexamen, waarin de Vlaming ook ondervraagd zal worden
over ‘de tweede taal.’ Het Nederlands? Dat kan wel, maar 't moet toch niet: hij heeft
de keuze tussen Nederlands, Duits en Engels. Als hij maar zoveel van zijn eigen
taal kent als van Engels of Duits! Hij mag er zelfs minder van weten! De jury zal
samengesteld zijn uit ‘een leeraar en den bestuurder van het kollege waartoe de
leerling behoort, en voorgezeten door den opzichter van het diocees of door zijn
gemachtigde.’ Mein Liebchen, was willst du noch mehr?
En alsof dit alles niet voldoende was om den geest van ‘voorzichtigheid,’ die de
gehele oorkonde kenmerkt, in het ware licht te stellen: die maatregelen zijn niet
toepasselijk op de scholen der hoofdstad. Daar zal men later wel voor zorgen.
Intussen staat Brussel vermeld onder de hoofding ‘Onderricht van het Vlaamsch in
de kolleges van het Walenland.’
Ik zou over dit alles geen woorden verliezen, - iedereen ziet wel dadelijk wat hij
verwachten mag, - indien ik niet te dier gelegenheid wijzen wilde op het principieel
verkeerde van het ingevoerde ‘tweetalig’ stelsel.
Want dat is het ergste: dat deze nieuwigheid vatbaar is voor uitbreiding of niet
kan ons maar weinig schelen, daar de geest zelf noodlottig werkt.
Gesteld dat men de bisschoppelijke onderrichtingen met de eerlijkste stiptheid
zou willen nakomen: de overgrote meerderheid der leraars zouden dat niet kunnen,
- en al konden ze 't best, het resultaat zou armzalig mogen heten.
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Er wordt hun voorgeschreven hoe ze zullen te werk gaan: nu eens Franse en
dan weer Nederlandse vertalingen, soms verklaringen in het Nederlands, opgave
der vakwoorden in beide talen, van tijd tot tijd Nederlandse herhalingen van Franse
lessen, enz.
Nu, de leraars hebben een door-en-door Frans onderwijs ‘genoten,’ - en vergeten
we 't niet: de bisschoppen verwerpen uitdrukkelijk de vervlaamsing van een
universiteit. Maar weet men dan wel, hoevéél studie er nodig is, om een bepaald
vak, dat men in 't Frans heeft aangeleerd, in het Nederlands te doceren, - in een
natuurlijk-vloeiend Nederlands te doceren? Ik verzeker u, dat het waarachtig geen
spelletje mag heten! Zal de meester - die gewoonlijk al overlast is, - zich die moeite
nog kunnen en willen getroosten, als hij tot niet meer verplicht is, dan van tijd tot
tijd wat Nederlands te spreken?
Wat zal hij doen? Maar wat kàn hij? Hij ook, met zijn leerlingen, is tot de
rampzaligste ‘tweetaligheid’ gedoemd! Over weer en wind praten is niets, wat
technische termen opzeggen is een kleinigheid, maar zodra hij iets bijzonders zal
moeten behandelen, zal hij eerder in 't Frans denken, en nu en dan 't een en ander
daarvan in 't Nederlands vertalen. Die vertaling zal zijn wat ze kan: maar al was ze
nog zo voortreffelijk, een vertaling blijft ze toch. En die methode noem ik vervalsend
en verdervend in den grond. Want nooit verlost ze den Vlaming uit zijn
halfslachtigheid.
Op het jongste Natuur- en Geneeskundig Congres, verleden maand te Brugge
vergaderd, heeft zich een merkwaardig feit voorgedaan: het voorstel om een Frans-
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Nederlands vakwoordenboek op te maken werd verworpen. En wel terecht: we
moeten ons onze wetenschap in het Nederlands eigen maken en daarvoor is genoeg
materiaal voorhanden.
Zo hebben we daar het tweede principe waar niemand, die een eerlijke hervorming
van 't Vlaams onderwijs beoogt, iets op toegeven mag: om dien organischen
samenhang van eigen wezen, gedachte en uitdrukking, zonder welken zich geen
mens geheel vrij kan voelen, moeten de Vlaamse jongens in 't Nederlands leren
dénken - en zich in spontaan-zuiver Nederlands hun geesteswereld opbouwen, tot
in haar bijzonderste en verhevenste delen door de taal verbonden met hun
dieplevend, onvervreemdbaar, onverloochenbaar Vlaamszijn.
Waar dat niet geschiedt, blijven ze onbeholpen uit het hun opgedrongen Frans
vertalen; waar dat niet geschiedt, bezitten ze feitelijk géén taal meer.
En 't ware ten slotte nog beter, dat er in de katholieke colleges slechts één vak
door middel van de moedertaal geleerd werd, maar dan grondig, zonder bijmenging,
alles eraan louter Vlaams, - dan dat er in alle vakken wat in 't Vlaams ‘herhaald’ of
‘vertaald’ wordt.
't Was me vooral te doen om het klaar-afscheiden van beginselen, die we niet
mogen inruilen tegen nog zoveel schotels vol linzeboontjes. Ik hoef me dus niet
meer op te houden bij het hogeschool-vraagstuk. Te meer daar een ander
medewerker aan dit tijdschrift zijn voornemen te kennen gaf, dit onderdeel van den
herderlijken brief in een volgend nummer te behandelen.
Zoals ge vermoedt, overigens, is de redenering hier
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geheel dezelfde, want op het gebied van hoger onderwijs kan ze ongetwijfeld
nog meer diensten bewijzen dan op welk ander. Laat men het schelste licht vallen
op de betekenis der universiteit voor den vooruitgang der internationale wetenschap,
en stelt men de zaak zo voor, als zouden nationaal en internationaal belang elkander
niet goed verdragen, dan kan men zonder veel moeite tot de slotsom komen, dat 't
een voor 't ander moet onderdoen. En 't is waarlijk roerend om te zien, hoe de
bisschoppen naar algemeen-geldende beschouwingen grijpen... om een
uitzonderingstoestand te willen rechtvaardigen, - hoe ze, juist uit name van de
Europese beschaving, een onderwijsstelsel verdoemen, dat bij alle volkeren van
Europa als het enig natuurlijke wordt beschouwd, - alleen niet in België.
Doch hiermee mag het voorlopig volstaan. Nu laat ik het woord liefst aan anderen
over...
Aan anderen, van wie 't verwacht wordt dat ze zullen spreken, in 't volle besef
van hun verantwoordelijkheid:
Want de boodschap der bisschoppen betreft niet belangen der Kerk, maar van 't
Vlaamse Volk; en nog eens, het geldt daar beginselen, waaromheen niet geschipperd
mag worden; hoe de hogere geestelijkheid ook poge onze taal meer dan vroeger
te doen waarderen, zo luidt toch haar wil: aan het Frans zal de voorrang en de
overheersing verzekerd blijven. - Wat menen de Vlaamsgezinde katholieken
daarvan?
Van hen mag het waarlijk gezegd worden, dat ze ‘op een keerpunt van hun
geschiedenis’ staan!

1906
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Flaubert vertaald

Bestaat er mooier Frans proza dan het proza van Gustave Flaubert? En is er in 't
werk van Flaubert iets mooiers dan de ‘Trois Contes’, waaronder ‘La Légende de
saint Julien l'Hospitalier’ wellicht het meest die volmaaktheid nabijkomt, die de droom
was van zijn leven?
Dat een jong schrijver, die vooreerst zijn taal volkomen meester zijn wil, zich
oefenen gaat door het vertalen van juist die allerzuiverste taal-wonderen, de
‘Trois-Contes’, dat getuigt voor zijn buitengewoon schoonheids-instinct, maar meteen
voor een durf, die erg op halsbrekende vermetelheid gelijkt.
Ja, zo maar dadelijk met het hoogste gaan worstelen!...
Ik haast me te zeggen, dat Dirk Coster niet, zoals men vooraf van welken vertaler
ook vrezen mocht, door zijn edele ambitie bedrogen werd; hij treedt uit dien groten
strijd met ere, en gezegend.
Beseft gij wat het betekent: Flaubert vertalen?
Maupassant, die hem wel kende, vertelt aldus: ‘Obsédé par cette croyance absolue
qu'il n'existe qu'une manière d'exprimer une chose, un mot pour la dire, un adjectif
pour la qualifier et un verbe pour l'animer, il se livrait à un labeur surhumain pour
découvrir, à chaque phrase, ce mot, cette épithète, ce verbe.’
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Maar daarmee is alles niet gezegd: Flaubert - en dat maakt het den vertaler zo
moeilijk! - was diep overtuigd, hij voelde en wist dat de woorden, de klank en de
verscheiden rythmen van hun schikking, muzikale eigenschappen hebben, die even
gewichtig zijn, even goed tot de uitdrukking van het te-zeggene behoren, als de
letterlijke zin.
Omtrent ‘Un Coeur simple,’ - een der ‘Trois Contes,’ - schrijft Flaubert zelf in een
brief van 1876: ‘J'ai travaillé hier pendant 16 heures, aujourd'hui toute la journée et
ce soir enfin j'ai terminé la première page.’
Een voorbeeld van eerbied voor de kunst, dat menig Vlaams schrijver overwegen
mag.
Dat de vertaler het juiste geluid niet overal zou kunnen treffen is licht begrijpelijk.
Reeds de derde zin in ‘De Legende van H. Juliaan’ voldoet niet geheel: ‘en de voet
der muren rustte op rotsgevaarten, die steil en grilbrokk'lig tot op den bodem der
grachten afdaalden’ (et la base des murs s'appuyait sur les quartiers de rocs, qui
dévalaient abruptement jusqu'au fond des douves). Het hardkantige van ‘quartiers
de roc’ zie ik niet in ‘rots-gevaarten,’ en in het slot gaat de eenheid van
plastiek-en-geluid wat verloren: voelt ge niet, hoe van af die brutale lettergreep
‘rocs,’ die omhoog-staat, de zin, met één machtige lijn - niet met romantische
‘gril-brokk'kligheid’ - naar beneden zinkt, ons dan in-eens duizelig meetrekt in de
diepte (qui dévalaient - abruptement -) om met korte en donkere woorden te vallen
als een steen in het doffe water (jusqu'au fond des douves)?
Het was onvermijdelijk, dat er in de vertaling van den heer Dirk Coster menige
plaats zou zijn, die, zoals deze,
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niet bevredigen kan. Maar ik wijs liever op het talent waarmee hij dikwijls Flaubert
zeer nabij gekomen is. Men leze b.v. de laatste bladzijden van ‘Herodias,’ te beginnen
met den wonderen dans van Salome:
Mais il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprise et d'admiration...
‘Maar er kwam van achteruit de zaal een gonzing van verrassing en bewondering
gestreken...’
...Puis elle se mit à danser. - Ses pieds passaient l'un devant l'autre, au rythme
de la flûte et d'une paire de crotales: ‘Dan ving zij te dansen aan. - Haar voetjes
schuifelden elkander na, op den rythmus van fluit-geluid en klapper-paar.’
...Elle se renversait de tous les côtés, pareille à une fleur que la tempête agite:
‘Zij stortte zich over naar alle kanten, gelijk een bloeme storm-bewogen.’
Het slot is prachtig weergegeven, met zijn innigfeestelijken, grootsen eenvoud:
A l'instant où se levait le soleil... enz.
‘Ter stonde dat de zonne verrees, kwamen de twee mannen, eertijds uitgezonden
door Iaokanann, aanzetten met het zoolang verbeide antwoord.
Zij vertrouwden het aan Phanuël toe, die erdoor in verrukking geraakte.
Dan wees hij hun het sombre voorwerp, op den schotel, tusschen de overblijfselen
van het feestmaal in. Een der mannen zeide hem:
“Troost u! Hij is de dooden gaan verkondigen Christus' komst!”
En de Esseeër begreep nu die woorden: “Ik moet dalen, opdat hij stijge.”
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En zij ge-drieën, hebbende genomen het hoofd van Iaokanann, gingen óp naar
Galilea.
Daar het zeer-zwaar was, droegen zij het om beurt.’
Hier vind ik slechts te vitten op ‘sombre’ voor ‘lugubre’ (il leur montra l'objet lugubre)
en op het kort-neervallende van den slot-zin. Flaubert heeft zelf eens gezegd, - zo
vertelde Zola, - dat hij lang naar het bijwoord heeft gezocht, waar het stuk op eindigt:
Comme elle était très lourde, ils la portaient alternativement. En met dat
‘alternativement’ was hij zeer ingenomen: het was een laatst, breed akkoord, en gaf
den rythmus weer van den zwaren gang.
Bij al het mooie dat deze vertaling den lezer biedt, die niet grondig genoeg Frans
kent om van 't oorspronkelijke naar behoren te genieten, en bij al den liefderijken
ernst, waarmee de heer Dirk Coster zijn werk volvoerd heeft, wil ik hem niet lastig
vallen met enige vergissingen die er in geslopen zijn: b.v. blz. 5 is ‘rendait la justice’
niet ‘bewees recht,’ blz. 12 is ‘malice’ niet ‘boos bedrijf,’ blz. 13 is ‘déduit’ niet
‘kronkelverloop,’ blz. 14 is ‘sonore’ niet ‘welluidend,’ blz. 15 is ‘motte de gazon’ niet
‘grasveld’...) Maar wel heb ik enige principiële bezwaren tegen zijn vertalingstrant:
Het is al zeer bevreemdend, dat de verdeling in alinea's bijna op elke bladzijde
gewijzigd wordt. Flaubert wist toch wel, waarom hij hier vele zinnen tot één blok
samenbracht, en verder weer één zinnetje afzonderlijk liet staan. Hij wist waarom
hij achter een woord, dat zijn vollen klank moest geven, een anderen regel begon.
Waarom heeft de heer Dirk Coster zo dikwijls de schikking eigenmachtig veranderd,
zonder dat we één ogenblik
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de reden daarvoor kunnen gissen? Integendeel: als b.v. Herodes Antipas zich
het bevel heeft laten ontrukken, om Iaokanann te onthoofden, dan komen in den
oorspronkelijken tekst vijf kort-afgesloten, alleenstaande zinnetjes, waarin men de
spanning voelt, de beklemde stilte: waarom scholen die in de vertaling tot drie
volzinnen bijeen? Terwijl wat verder de beschrijving van het hoofd, één alinea, door
den vertaler in drieën gekapt wordt? Ik weet er niet veel over te zeggen, omdat ik
het eenvoudig niet begrijp.
Maar de essentiële fout van Dirk Coster's proza, - ik bedoel: als vertaling van
Flaubert, - die ligt hierin, dat er meer in getracht wordt naar het nauwkeurig
weergeven van elk détail, dan naar de klassieke zuiverheid van Flaubert's taal, die
bij dezen het geheel streng beheerst.
Het is een gewoon geval, dat Noord-Nederlandse schrijvers en critici meer letten
op de bijzonderheden, waar men afzonderlijk van genieten kan, dan op de pure
schoonheid van den bouw, - pure schoonheid die, overigens, in elken zin terug te
vinden is. Maar daarvoor ook moeten ze een open oog hebben, als ze naar den
groten Flaubert kijken.
En zo ik het gebrek aan soberheid in het gebruik der stijlmiddelen als een zwakheid
van onze tegenwoordige Nederlandse letteren aanzie, dan vind ik het bepaald
hinderlijk, dat die reus van Flaubert hier soms aangetast schijnt door die ziekte van
het fragmentarisch sensitivisme.
Ik doorblader weer zijn briefwisseling, en daar treft me een merkwaardige uiting,
die me in deze critiek juist
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te pas kan komen, en zo gelukkig klopt met hetgeen ik zelf voel. Want ik zal nooit
vergeten, hoe, op de Atheense Akropolis, de schoonste Griekse geest het zuiverst
tot mij sprak, niet uit Parthenoon of Erechtheion, maar uit het weinige dat er overblijft
van de Propyleeën. En nu zie ik dat Flaubert, ruim vijf-en-twintig jaren na zijn Griekse
reis, schrijft aan George Sand: ‘Je me souviens d'avoir eu des battements de coeur,
d'avoir ressenti un plaisir violent en contemplant un mur de l'Acropole, un mur tout
nu (celui qui est à gauche quand on monte aux Propylées). Eh bien! je me demande
si un livre, indépendamment de ce qu'il dit, ne peut pas produire le même effet?
Dans la précision des assemblages, la rareté des éléments, le poli de la surface,
l'harmonie de l'ensemble, n'y a-t-il pas une vertu intrinsèque, une espèce de force
divine, quelque chose d'éternel comme un principe?’
Welnu, die klassieke schoonheid van den fijnen eenvoud is er doorgaans bij
Flaubert. Maar ik mis die al te dikwijls in Coster's vertaling.
Flaubert heeft nooit de taal geweld aangedaan om een effect te bereiken; jacht
op effecten heeft hij gans versmaad; zijn proza leeft in marmer-klaarheid. Maar dit
Nederlands zit vol effecten. Bij voorbeeld:
willekeurige verwringing van den volzin (blz. 4: De grachten vol water stonden;
zwaluwen hun nest bouwden in de scheuren der kanteelen’... en passim);
nodeloos aandringen op bijzonderheden, door punctuatie, accenten,
afkappingstekens, streepjes, allerlei typografische middeltjes, die Flaubert niet
gebruiken wilde om daarmee den lezer attent te maken op zijn
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bedoelingen, daar hij het als een gebrek aan smaak voelde, als men den lezer
de schoonheid van het détail onder den neus duwt;
eindelijk, overlading van den natuurlijken rythmus door te zware, te artistiek
saamgestelde woorden.
Als ik op dit alles wijs, dan is 't niet alleen uit liefde voor Flaubert, maar ook omdat
ik tot den heer Dirk Coster zeggen wil, hoe jammer het ware als hij, met zijn waarlijk
zeer grote stijlgaven, nu niet dichter bij den groten, zuiveren eenvoud van den
Meester beproefde te geraken.

1907
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Een Kroniek van Willem Kloos

In De Nieuwe Gids van Februari verscheen ik voor Willem Kloos, met mijn ‘Tweede
Bundel Verzamelde Opstellen.’ En ik zat op het banksken tussen den hooggeleerden
heer Jonckbloet zaliger, en mijn vriend Ahasverus. Ik was er niet op mijn gemak.
Want terwijl Willem Kloos, achteroverliggend in zijn leunstoel, gemoedelijk als een
aartsvader tot ons sprak, zakte die zware schim van Jonckbloet maar altijd tegen
mijn schouder. En aan den anderen kant trok Ahasverus heimelijk aan mijn mouw,
de cynische kerel, om er maar vandoor te sluipen. Hij was daar niets in zijn element,
die Wandelaar, die 't buiten de open lucht niet lang kan uithouden. ‘Dat zal u leren,
Gust,’ gromde hij al loerend naar Jonckbloet, ‘een paar maal in de week trekt gij
ook zulk een lange zwarte jas aan.’ Zelfs toen Willem Kloos, bij 't afscheid, - des
Professors kadaver had ik eindelijk een stootje durven geven, - Ahasverus vriendelijk
de hand drukte met een aanmoedigend woord, meende ik te merken dat de ruigerd
moeite moest doen om nog te luisteren, al kan hij, onder ons gezegd, van een
minzame bejegening en een genegen blik plezier hebben als een klein kind. Maar
ik zag wel, dat zijn verleden van zeer betrekkelijk belang voor hem geworden was,
hij
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droomde reeds van wat anders. ‘Wat gedaan is, is gedaan. 'k Denk liever aan 'tgeen
ik nog te doen heb.’ En dan, een dag of een jaar is wat anders voor hem dan voor
ons, moet ge wel begrijpen. ‘Wat zal er in een kwarteeuw overblijven van den lof
van den een, de blaam van den ander, het om-de-pot-draaiend gepraat van een
derde? Wat zal er wellicht overblijven van mezelf, in een kwarteeuw? Dus...’
'k Liet Ahasverus lopen, - maar ik, helaas, voelde wel dat ik Willem Kloos een
antwoord schuldig was, - dat ik hem dezen keer moest tegenspreken. En dat kom
ik nu doen.
Want ik mag hem toch niet langer op den openbaren weg laten vertellen, dat ik
de Hollanders niet lijden kan, en maar gestadig tegen hen te velde trek. Er zijn
gelukkig, daar ginder boven, enkele mensen die wel beter weten, al eisen ze
natuurlijk niet dat ik altijd ‘ja’ zou knikken op al wat ze zingen of zeggen. En dan, dit is een sentimentele reden tot tegenspreken, - ik voel te veel voor Willem Kloos
zelf, en laat niet gaarne 't vermoeden bestaan, dat ik hem met alle mogelijke dichters,
halve-dichters en kwart-dichtertjes, die op den Hollandsen Parnassus verzen
uitgalmen of elkaar de les spellen, zomaar in eenzelfden zak zou stoppen. Hèm kan
't waarschijnlijk niet schelen, - maar 'k vind het niet prettig voor mij: er zijn al zo
weinig mensen waar men van houden kan, en als die enkelen u dan nog misverstaan,
en menen dat ge ze ‘niet zoo heel goed zetten kunt!’
Wat is 't geval? In mijn eersten bundel opstellen staat er eigenlijk maar één
literair-critisch artikel, en dan nog
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minder critisch dan literair...: een ontboezeming over ‘Starkadd’, dien ik terloops
tegenover een zeker soort van ‘Byzantijnse’ poëzie stel, die in Holland beter dan
ten onzent gedijt en die me als een leugen voorkomt. Ik had ook gezegd ('t was in
1898) dat de Hollandse poëzie bijna uitsluitend lyrisch gebleven was, (zelfs in het
drama). Niets schijnt, in dien eersten bundel, Willem Kloos meer te hebben getroffen
dan dàt... In mijn tweeden bundel zijn er weer een paar plaatsen, waar ik op het
verschil wijs tussen typische Vlaamse dichters die geheel naar onzen smaak zijn,
en Hollandse, wie we toch ook, gelukkig voor ons! onze bewondering niet ontzeggen,
- en 'k zei dat sommige kwaliteiten van die Vlamen wel opwegen tegen àndere
kwaliteiten van die Hollanders. Weer is het alsof Willem Kloos weinig meer in mijn
tweeden bundel gezien heeft. En weer kan hij die bedaarde, geheel onpartijdige
uitdrukking van hetgeen ik eerlijk voel niet zonder wat zenuwachtig protest laten
doorgaan. Zenuwachtig, meen ik, omdat hij toch, zonder het zelf te merken, zich tot
schromelijke overdrijving laat verleiden, en het zogezegd anti-Hollandse van mijn
critiek danig aandikt. Die prikkelbaarheid mag wel bevreemden bij iemand, wiens
stem zo geheel van uit helder-rustige hoogten schijnt te komen.
Ik schrijf b.v. ‘De meeste goede Hollandse gedichten zijn de trouwe weerspiegeling
van een gevoel: de emotie en het beeld zijn evenwijdig. In de goede gedichten van
Rodenbach, die nevens Gezelle een ónzer meesters is, zijn emotie en beeld één;
de rythmus, die onder geluiden en beelden leeft, is geen teken der zielbeweging,
hij is die zielbeweging zelve’.
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Dit nu kan onjuist zijn, want wie is er onfeilbaar? Doch beschouwt gij den
aangeklaagden volzin niet afzonderlijk; stelt gij, aandàchtig lezend, hem in verband
e

e

met hetgeen voorafgaat en volgt (2 bundel, blz. 296-297), dan merkt ge licht: 1
e

dat hij geen onbezonnen ‘oratorische stijlwending is’, en 2 dat hij niet door blinden
haat werd ingegeven; want zeg ik niet vlak daarna:
‘Nu is het echter de lelijke kant ener niet-zeer-individualistische kunst als de
Vlaamse, dat ze zich dikwijls tevreden stelt met een massale uitdrukking der emotie,
zonder elk harer schakeringen zuiver uit te werken. Haar ontbreekt de brede
intellectuele omgeving die den geest drilt, haar ontbreekt zelfs dikwijls het zekere
bezit van haar taal... Van 't Hollands werk moet het gros onzer schrijvers concentratie
gaan leren, rake vastzetting der gedachte, vaster plastiek, fijnere ontleding aller
onderdelen van een aandoening, gepastheid van woord en klank...’
Men vergeve mij die aanhaling: zij is er nodig om te doen zien, hoezeer Willem
Kloos buiten de objectieve waarheid verdwaalt, als hij meent dat we de Hollanders
‘niet zoo heel goed kunnen zetten,’ en van mij getuigt: ‘tegen Holland vliegt hij wel
eens in, als een stier tegen een rooden lap.’ Het staat er! Och kom!...
Nu begrijp ik best, dat Willem Kloos een beetje kregel wordt, als ik zeg: in de
meeste Hollandse gedichten, hoe schoon ook, mis ik te dikwijls iets van de beste
gedichten van Albrecht Rodenbach, (en tussen haakjes: hééft Willem Kloos die nu
gelezen?) iets, zeg ik, wat ons Albrecht Rodenbach zo sympathiek maakt: nl. het
rechtstreekse van zijn uiting, het bloedwarme van het woord
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dat zó uit het hart gutst, den sprong van den hartstocht, de organische kracht
die ge door den rythmus ondergaat, eer zelfs dat de letterlijke zin van ieder vers u
duidelijk wordt, - het uitstorten van gevoel en geluid ineens, daar zij van zelf één
zijn, zodat het gedicht u nog geeft, onmiddellijk, bijna lichamelijk, ‘de trillende of
rustigstralende warmte van 't gevoel dat het schiep’... Ja, het is heel natuurlijk dat
Willem Kloos dan bedenkelijk de wenkbrauwen optrekt: want dat essentiële, dat
directe, dat dadelijke van den levenden Zang, ik vind het wel gewoonlijk niet bij Van
Eeden, noch bij Verwey, noch bij Boeken, noch bij Boutens, noch bij den lateren
Gorter, noch bij Henriëtte Roland Holst, maar ik vind het wel bij den hartstochtelijken
Kloos die ‘Het Boek van Kind en God,’ mirakel! uit zijn wezenlijkste vleesen-ziel liet
losbreken.
Moet men dan zo zorgvuldig op iedere i haar puntje zetten, om niet misverstaan
te worden? Misverstaan door Kloos? Heb ik er aanleiding toe gegeven, mea culpa,
dan! Maar nu Willem Kloos zich inbeelden gaat, dat, buiten Jan van Nijlen, die
‘nationalisten’ van Vlamingen zich zo ongemanierd stierachtig tegenover de
Hollandse poëzie gedragen, nu ben ik gelukkig hem te verzekeren, dat voor mijn
Vlaams publiek die puntjes op de i niet nodig waren: dat publiek weet heel goed te
onderscheiden tussen Willem Kloos en de Hollandse poëten in 't algemeen.
Willem Kloos mag soms, in de laatste jaren, gelijk de goedige Homeros een beetje
gesluimerd hebben, en zijn oordeel over sommige Vlaamse dichters mag ons
onrechtvaardig schijnen, hij zou 't al heel bont moeten

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

391
aant.

maken om voor ons, groepje der ‘nu-en-straksers,’ dien stralenkrans van
schoon-menselijk dichter te verliezen, waarmee wij hem omgeven hebben, van in
dien tijd toen we, krapzittende studentjes voor wie Hollandse tijdschriften te duur
waren, in de Bibliotheek zijn verzen gingen afschrijven, om die thuis te bezitten, als
een schat. Ik ken er nog vele van buiten...
En als Willem Kloos ons verzekert, dat zijn ‘jeugdige broeders’ de Vlamen hem
wél ‘aan het hart liggen,’ dan mag hem nadrukkelijk gezegd worden, dat de ‘innerlijke
antipathie tegen Holland en de Hollanders,’ die hij me toedicht, alleen en uitsluitend
in zijn verbeelding bestaat.
Maar ik geef hem dit ter bedenking: is het niet heel natuurlijk, dat jonge Vlamingen,
- die zich zelf nog enigszins op hun verbasterde omgeving moeten veroveren, - juist
dóórdát ze hun inniger verwantschap met de Nederlanders uit het Noorden beseffen,
meer betekenis gaan hechten aan de schakeringen die hen van die andere
Nederlanders onderscheiden?
En hij moge verder toch inzien, dat als ik Vlaamse dichters tegenover sommige
Hollandse stel, dit niet gebeurt uit neiging tot kleinzielig aanrandend gecritiseer,
maar wel uit bewondering voor verongelijkte groten, die ons - ons allen, zonder
uitzondering, - zeer dierbaar zijn.
Zoals al wie eerlijk schrijven wil over eens anders werk, tracht ik zo ‘objectief’
mogelijk te blijven; en, zoals al wie met enige persoonlijkheid bedeeld is, slaag ik
daarin, naar ik veronderstellen mag, slechts gedeeltelijk. Maar 't zij dan mijn
verontschuldiging, dat ik uit
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liefde zondig, en niet uit schoolmeesterlijk-peuterende afgunst.
Wat ik voel - en laat me nog zeggen: wat wij allen hier voelen - voor het werk van
mannen als Albrecht Rodenbach, Alfred Hegenscheidt, Prosper van Langendonck,
dat heb ik nader aan 't verstand van 't Hollandse publiek willen brengen, - want ik
wist uit ervaring dat er menigmaal, in de Hollandse critiek, een geest van superieure
infatuatie heerst, die geen moeite wil doen om zich in het tot-gedicht-geworden
gemoedsleven van de ‘jongere broertjes’ in te werken, en dan eenvoudig afwijst,
na een vluchtig kijkje, wat niet op de Hollandse poëzie van dezen tijd gelijkt.
Heeft die Hollandse critiek dan wel altijd, van hetgeen ons lief is, gesproken, o 'k
zeg niet met inschikkelijkheid, die is er overbodig, maar met den ‘tact’, dien men
eisen mag van al wie niet voor een parvenu wenst door te gaan? Is de toon van
haar oordeelvellingen nooit onverstandig - en nodeloos-kwetsend geweest?
En om tot Willem Kloos terug te keren: hoe pijnlijk moet het ons treffen, dat hij,
die sedert enige jaren tegenover allerlei productie van toch tamelijk geringe betekenis,
toegevende knikjes en glimlachjes en zalvende woordjes te over heeft, nu terloops
Van Langendonck afmaakt in een paar regels. Wat zou men enige notitie van dien
Van Langendonck gaan nemen, al hebben de jonge Vlamen zulk een eerbied voor
hem! Wat heeft hij wel uitgegeven? Och, 't volstaat dat we hem in de bloemlezing
‘Vlaamsche Oogst’ leren kennen: en zie, daar doet hij, ‘in zijn niet bepaald gevoelig,
maar redenaarsachtig en zwaarwoordig karakter,’ denken aan ‘de
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opgewonden-verstandelijke Vlaamsche dichtkunst van het vorige geslacht.’
Punctum. Het enig goede wat van hem kan getuigd worden: ‘hij lijkt aan het
Vlaamsche vers wat stevigheid te willen geven...’
Maar is Van Langendonck, - in wiens fijn-krachtige ‘Verzen’ wij zo vermetel zijn
het edele en trouw-juiste beeld van een ziel te zien, - is hij dan, - om zedig te blijven!
- zoveel minder dan een Winkler Prins, of een Helene Swarth, zoveel minder zelfs
dan Jeannette Nijhuis of Frans Bastiaanse, ‘waarachtige dichters bij Gods genâ,’
of dan J.B. Schepers, of J.H. de Veer, of E.B. Koster, of C.S. Adama van Scheltema,
die allen iets van Kloos' wierook hebben mogen opsnuiven? Mogelijk dat wij ons
hier vergissen, allemaal, die Van Langendonck zo hoog in onze waardering stellen,
maar hij zal toch meer aandacht verdienen, dan Kloos, koel voorbijstappend, hem
thans in De Nieuwe Gids ten deel laat vallen?
Van Langendonck komt er ter sprake, naar aanleiding van mijn onschuldig
artikeltje: ‘Frans Netscher en de Vlaamse ontwaking.’ Willem Kloos vindt het nodig,
in anderhalve bladzij dat afgedane polemiekje nog eens op te warmen.
Ik had tegenover Netscher eenvoudig vastgesteld, en bewezen, dat de hernieuwing
onzer letteren, die eigenlijk met Guido Gezelle begon, niet aan een overwegenden
invloed van De Nieuwe Gids te danken is. Zulk een bewering nu schijnt Willem Kloos
me nogal euvel te duiden, al is hij natuurlijk veel voorzichtiger dan Netscher, en
mogen we zijn opvatting geredelijk onderschrijven: ‘dat de Vlaamsche literatuur van
heden
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geenszins zou geworden zijn wat zij thans gelukkig is, indien de
Noord-Nederlandsche literaire herleving haar niet zoo krachtig ware voorafgegaan.’
Maar waarom stelt hij weer mijn houding in een heel ander licht dan ik van een
‘objectief’ criticus verwachten zou: ‘Vermeylen, die niets dan een aparte Vlaming
wil wezen...’ Terwijl ik er toch op wees, hoe van mezelf wellicht beweerd mocht
worden, dat ik ‘vooral door de lezing van Nieuwe-Gids-proza (mijn) taalgevoel (had)
gevormd.’
Van de feiten die 'k tot staving van mijn zienswijze aanhaalde, bespreekt Willem
Kloos er slechts één. Ik had geschreven dat Van Langendonck, wiens verzen soms
aan die van Kloos herinneren, de motieven van zijn kunst toch niet uit Holland had,
en dat hij ‘ietwat-Kloos'se sonnetten dichtte, lang voor hij Kloos te lezen kwam, ja
zelfs voor dat Kloos verzen had uitgegeven.’ Ik bedoelde enkele stukken, van
1883-85, die voor onze lyrische beweging dezelfde betekenis hadden als in
Noord-Nederland die sonnetten van Kloos, welke in zijn ‘Verzen’ vooraan staan, en
die eerst in De Nieuwe Gids van Okt. '85 verschenen. (De gedichten die Kloos
vroeger had uitgegeven, en in zijn bundel niet opgenomen heeft, zijn ons helaas
onbekend). Ik wenste alleen uit te leggen dat Van Langendonck geen decadent der
Hollanders is: dat moest toen gezegd worden. Of mocht het niet? Maar waarom
léést de prikkelbare criticus niet eenvoudig wat er stààt, waarom laat hij zich door
inbeelding vervoeren, en aarzelt hij niet te schrijven: Vermeylen ‘insinueert zelfs
met halve woorden’ dat Kloos wel iets aan Van Langendonck zou kunnen te danken
hebben!

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

395
aant.

Maar ik ‘insinueer’ toch niemendal; dat is overigens mijn gewoonte niet, men
acht weleens dat ik al te direct uitspreek wat me op het hart ligt... Genus irritabile...!
Ik haal dit nogal krasse staaltje van onverdraagzaamheid aan, om te tonen hoe
verdachtmaking dadelijk uw deel wordt, als ge, zonder de Hollandse poëzie een
strootje in den weg te willen leggen, eenvoudig tegenover haar het goed recht van
de Vlaamse bepleit.
Het ware bij de Hollanders, - dit wordt voor meer dan één gezegd, - een blijk van
vertrouwen in de grootheid en de schoonheid van hun kunst, als ze niet zuur of
toornig keken, zodra iemand hier zich de minste critiek veroorlooft. Die toestand
zou weldra op het hyper-komische uitlopen. De gehele Hollandse poëzie is toch
niet taboe, noch een arke waarvoor wij met diep gebogen voorhoofd in het stof
moeten gaan liggen. Onze literatuur is, gelukkig voor Noord-Nederland ook, enigszins
anders dan de Hollandse. Het is dus natuurlijk, dat we dikwijls een enigszins ander
standpunt innemen. En 't spreekt vanzelf dat we zo maar kalmpjes zullen voortgaan,
en, gebruikend al wat ons aan gave des onderscheids werd beschoren, van de
productie onzer Hollandse broeders getrouw zullen zeggen hetgeen wij, zoals we
zijn, er van voelen. Dan zal er wellicht een ogenblik komen, dat alle dichters van
hun lichtgeraaktheid genezen zijn, en elkaar beter leren begrijpen. De tijd geve 't!

1907
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Over Leuzen, en Victor de Meyere

Nu ik, door plichtsbesef gedwongen, me aan literaire critiek moet wagen, wil ik
gaarne bekennen hoe verlegen ik me voel; want ik ben er niet eens in geslaagd,
van de critische terminologie die ik rondom mij gebruiken hoor, de rechte bediedenis
te snappen. Hier roepen ze van ‘gedachte-kunst,’ daar van ‘verbeelding,’ elders van
‘realisme’... Onder al die grote woorden waar ze rechts en links mee over mijn hoofd
gooien, sta 'k als een, die wel zou willen begrijpen...
Dat er om literaire leuzen gestreden wordt, kan natuurlijk geen kwaad. Dat mag,
en moet zelfs, als er door aangetoond wordt, hoe bewust-wordende krachten naar
bepaalder uitdrukking zoeken van hetgeen zij wensen: zo krijgen idealen een vorm.
Een goed geformuleerd ideaal kan - voor een tijdje - zeer geriefelijk in 't gebruik zijn,
en er is niet het geringste gevaar bij, zolang het niet tot de strakke vastheid van een
dogma verstramt, en zolang schrijvers en dichters zich niet gevangen laten nemen
in de theorie die hun vroed verstand heeft uitgesponnen, maar, zonder aarzeling,
die kinderlijk en koninklijk vertrappen, als hun scheppend instinct het hun gebiedt.
De critiek, wil ze zo objectief zijn als ze dat vermag, zal het eenzijdige en
betrekkelijke van alle leuzen inzien;
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er soms eens kort mee afrekenen, als ze opdringerig worden; en er zich overigens,
bij 't beoordelen van het kunstproduct, niet verder om bekreunen.
Ik schonk gaarne een stelletje ongelezen esthetische verhandelingen, aan den
schranderen baas, die me duidelijk in den kop kon prenten, wat of ‘gedachtekunst’
eigenlijk is, - en waar het ‘realisme’ begint of eindigt. Een gedachte op zich zelf heeft
toch geen kunstwaarde, evenmin als een feit op zich zelf. Kunstwaarde verkrijgt
een gedachte eerst, als ze niet meer ‘gedachte’ is, niet meer uitsluitend
verstands-daad, maar mede gaat behoren tot dat geheimzinnig complex van wereld
en persoonlijkheid: het door-de-ziel-gevoelde of innerlijk-geziene, dat aanleiding
geeft tot kunst. Idem voor de ‘werkelijkheid’: als stof-van-kunst bestaat er geen
andere ‘werkelijkheid’ dan die gevormd werd in dat wonderbare midden, in dat
binnenste zijn; of de elementen voornamelijk uit de zichtbare en tastbare natuur
gehaald werden, of voornamelijk uit de fantasie, doet weinig ter zake: op hun
verwerking alleen komt het aan. Alles kan stof van kunst worden, maar niets wordt
tot kunst, als het niet eerst een innerlijke werkelijkheid geworden is. Door
werkelijkheid in de kunst verstaan we wat anders dan in het leven. Daarom is 't ook
een flauwe vraag, of het beschrevene in een boek wel nauwkeurig beantwoordt aan
hetgeen ons de koel- en geduldig-objectieve waarneming der dingen daaromtrent
zou leren: als we maar onder het lezen den indruk hebben van een werkelijkheid
die leeft!
Een leuze is waard, wat de scheppende persoonlijkheid waard is. Alle soorten
van kunst staan niet gelijk, de
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ene kan ons rijker maken dan de andere, doordat - waar we niet de technische
vaardigheid missen, - de ene scheppende persoonlijkheid rijker en fijner dan een
andere is: maar álles kan tot uitstekende kunst worden, en álle soorten van kunst
hebben reden van bestaan: niet alleen omdat aldus de geest der mensen langs
trappen van schoonheid geleidelijk naar hoger aanschouwing wordt opgevoerd (dit
is een sociale en geen esthetische rechtvaardiging); maar opdat alle soorten van
kunst, in organische verscheidenheid, als een landschap met dalvlakten en hellingen
en bergen en allerlei gewas, het beeld zouden zijn van de veelvuldige menselijke
natuur, toch één in haar vormen, die gaan van half-dier tot half-god.
Ik heb wel eens geklaagd over het eentonige van onze novellen- en
romanliteratuur: die blijft te veel in de ‘dal-vlakte’, en niet dikwijls weerschijnt op haar
het licht van een geestelijke schoonheid. Maar dat zal me toch het genot niet
benemen, dat ik heb aan flinke ‘realistische’ schetsen, in hun soort voortreffelijk,
zoals ons thans aangeboden wordt in ‘Langs den Stroom’, het jongste boek van
Victor de Meyere.
Toen ‘Van Nu en Straks’ werd opgericht, dat is zowat veertien jaar geleden, en de
schrijvers, die aan de nieuwe literaire beweging in Vlaams-België deel gingen nemen,
nog samen om één herberg-tafeltje konden zitten, toen bevond zich Victor de Meyere
reeds onder de hoopvolle schare. Sedertdien is hij stadig zijn gangetje gegaan, stil
voortwroetend, en nu heeft hij al een aardig aantal boekdelen achter zich, verzen,
een drama, romantische
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verhalen... Ik herinner me vooral sommige ‘Elegieën’ van hem, eenvoudig- en
ruim-gevoeld, die het lezende Vlaamse volk tot durende dankbaarheid moesten
stemmen, al had de Meyere ook niets anders voortgebracht. Nu verschijnt hij in
‘Langs den Stroom’, als iemand die zijn volle rijpheid bereiken gaat. De
critischdoende eerste-broekjes, die, in hun eeuwig-jonge tijdschriftjes, al het vuur
en 't idealisme van hun jeugd gebruiken, niet tot het leveren van een eigen, ordentelijk
stuk werk, maar tot het vies napluizen, in het werk van sterkeren dan zij, of er ergens
misschien geen vergissing in te ontdekken valt: zij zullen nu, durf ik hopen, geen
gelegenheid vinden om Victor de Meyere met stenen te gooien; na het lezen van
‘Langs den Stroom’ zie ik hem daar fiks op zijn benen staan, liefderijk beschouwer
van de dagelijkse dingen en mensen rondom zich, gevoelig en gewetensvol
uitbeelder van zijn land. In dit boek heeft alles den klank van het echte.
Hetgeen men hem soms verwijten mocht: wat onklare visie, gebrek aan
zuiver-getekende lijn, dat verbetert nu stilaan, naarmate hij zich aandachtiger bij de
werkelijkheid aansluit. De verhaaltrant is hier en daar nog wat traag of de stijl niet
gedrongen genoeg, de zaken niet beslist grijpend, lijk met een hand; ook kon een
novelle als ‘Labber-de-Zwie’ beter gebouwd zijn: maar elke bijzonderheid is waarlijk
gezien, en de mensen zijn overal als mensen gevoeld. De Meyere kent tot in zijn
eigenaardigste onderdelen het leven dat hij ons tonen wil; hij kent het omdat hij het
meegeleefd heeft. Het is zíjn streek: Klein-Brabant, 't lage land aan de Rupel. Maar
binnen de eenheid van het landschap, dat uiterlijk
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décor kon blijven, is er overal die schone eenheid van persoonlijk leven en
natuurlijke omgeving, - elke figuur in de atmosfeer, - die verkregen wordt door wie
niet alleen ziet met een schildersoog, maar meevoelt met het gemoed van den
mens.
Het getuigt van een bijzondere kracht, dat Victor de Meyere zo iets heeft kunnen
volhouden in het ruimepische stuk dat hij ‘de Giertij’ betiteld heeft, het verhaal van
de verschrikkelijke overstroming. Het grote effect wordt er bereikt, doordat we alles
zo duidelijk zien gebeuren, en we zijn er zo goed ín, doordat het doen van de natuur
er gezien wordt in verband met het leven van de mensen. Het milieu waarin we
verplaatst zijn, wordt evenzeer gemaakt door al de kleine bijzonderheden uit het
bestaan der personages, en den weerschijn daarvan in hun gemoed, als door den
storm die hen van alle kanten omvat met het geweld van het wassende water.
Het eenvoudig, natuurlijk-volgehouden realisme van Victor de Meyere deelt zijn
gezondheid mede aan de taal. Zonder ongemeen subtiel in haar schakeringen te
zijn, blijft ze toch overal eigenaardig en echt. Volkstaal in den besten zin van 't woord:
De Meyere gaat niet uit van hetgeen hij gelezen, maar van hetgeen hij gehoord
heeft; en het deugdelijk Vlaams van alle dagen wordt bij hem tot ‘stijl.’ Hier en daar
voelt men wellicht een zekeren folkloristischen ijver in 't naast-elkaar-stellen van
verscheiden kleurige zegswijzen, waar éne voldoende was. Maar over 't algemeen
draagt er de zuiverbronnige taal niet weinig toe bij, om de fictie tot organisch leven
te maken.
Victor de Meyere heeft vroeger wel eens gemani-
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festeerd voor ‘volksliteratuur.’ We moesten zo gaan schrijven, dat ook de geringe
man ons lezen kon. Dat was goed gemeend, maar stelde wat boud de tien
maatschappelijk-ethische geboden in de plaats van den énen esthetischen plicht.
Die met elkaar verzoenen is braaf, verwarren is 't minder! Tenzij uw gehele natuur
er u toe bracht, zou ik u niet willen aanraden: schrijf voor het volk. Maar zeg liever:
sluiten we ons niet op, want dat verarmt ons eindelijk toch; houden we gestadig
voeling met het volk, ons volk, de werkelijkheid waar we deel van uitmaken, opdat
de grondslag van ons leven en onze kunst breed-menselijk zij en echt, - en schrijven
we dan datgene waartoe we ons gedreven voelen, zoals het ons best lijkt en zoals
we best kunnen.
Dat is ook een ‘leus’... En die wordt mij ingegeven door het werk zelf van De
Meyere, waar ik hier ernstige aandacht voor vorder.
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Een Standpunt

Stijn Streuvels en Herman Teirlinck hebben beiden dit jaar een bundel beschrijvingen
*
uitgegeven - een proeve van ‘woordkunst’ dus, bijna zonder verhaal, of waarin het
verhaal, als 't niet helemaal ontbreekt, toch bijzaak blijft.
Ik ging daarover wat schrijven, maar allerlei beschouwingen die al lang in mij
spookten, kwamen telkens om den hoek kijken: ik wil er nu liefst mee afrekenen!
Teirlinck en Streuvels zullen me wel vergeven, dat ik hun werk eerst als voorwendsel
gebruik en uitgangspunt, en de eigenlijke critiek tot een volgende maal uitstel.
Liefhebbers van reis-lectuur achten ‘beschrijving’ een minder genre. Maar ik heb
nooit begrepen waarom een bepaald genre, minder zou zijn dan een ander. Hoe zij
zich ook bij het werkelijk-geziene aansluiten mag, alle kunst is toch een schepping,
en 't komt er dan eerst en vooral op aan, niet wat het onderwerp, maar wel, wat de
scheppende kunstenaar is.
De beschrijvende kunstenaar geeft ons geen droge

*

Zon, Verzamelde Beschrijvingen van Herman Teirlinck. Het Uitzicht der Dingen, door Stijn
Streuvels.
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opsomming van de dingen, maar hij ziet het meestkenmerkende en den
noodzakelijken samenhang, - het leven, - of datgene wat in een geheimzinnig
akkoord zingt met zijn eigen ziel, - en dat herschept hij voor ons met zijn woorden,
maar hij herschept het toch altijd in hemzelven, in dat wondere binnen-in, waar de
voorstellingen der kunst tot leven-in-woorden oprijzen: en aldus geeft hij ons wel
een beeld waarin wij de werkelijkheid der dingen herkennen, maar dat toch, gegroeid
in de, rustige of broeiende, eigene atmosfeer van zijn innerlijke zelf, meteen een
beeld is van zijn geest, zijn gemoed, zijn wezen.
Het kan zelfs voorvallen, dat een schrijver ons meer van zijn diepste schoonheid
meedeelt, naarmate hij er meer op uit is, de buitenwereld eenvoudig te schilderen
zoals zij hem verschijnt, - naarmate het minder in zijn voornemen ligt, te zeggen
wat er in hemzelf omgaat, - naarmate het onbewuste in hem stiller aan 't werk is en
onbemerkt het geziene doordringt.
Juist door dat onbewuste kan het resultaat, hetgeen het werk waarlijk ís, hetgeen
het ons waarlijk geeft, zo heel anders zijn dan hetgeen de schrijver van voren af
aan bedoeld had: liefde voor ons land zal ons niet zo mooi en warm ontroeren uit
een patriotische cantate als uit een beschrijvend vers, dat de schoonheid van ons
land zichtbaar en voelbaar maakt; wat woorden, waarin we zon door donkerten zien
schemeren en schieten, kunnen iets groters, verheveners zijn dan een hymne; ze
kunnen, in den grond, religieuzer zijn; zoals er meer ziele-innigheid bloeien kan uit
een sonnet, waarin er maar sprake is van een knopje of een blaadje, dan uit een
roezig minnedicht.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

404
Een stilleven van Millet, zoals het nu, na jaren, in mijn geheugen nog staat, geeft
me in synthetische kracht het poëma der aarde, aangrijpend van bijbelse grootheid,
eenvoud en menselijkheid, geeft me dat zuiverder en vollediger wellicht dan menig
meer beroemd schilderij van den meester, waarin er ‘iets verteld’ wordt, waarin we
dadelijk merken wat hij ons diets maken wil, waarin gebaar en stand zo duidelijk de
gedachte van den schilder gaan uitdrukken, dat ze wel eens het gevaar nabijkomen
van theatraal te worden.
Zonder enige aarzeling zou ik den helen Wiertz eenvoudig wegschenken, met
nog een paar dozijn zwaarwichtige romantici van zijn soort op den hoop toe, voor
een enkel stukje potten-en-pannen van Chardin, waarvan de bezonken glans in mij
blijft, als een zonnigheid in de diepte van helder water, en me prevelen doet dat
evangelische woord van: A thing of beauty is a joy for ever.
Ja, de voorbeelden dringen zich op... Ik denk aan den Delftsen Vermeer, maar
hoe kan ik, voor wie hem niet kent, de woorden gaan slijpen tot volmaakte kristallen
waar menigvuldig de hemel en de goddelijke aarde in iriseert? Zegen van wijsheid
is een flauw begrip, bij die stille glorie van geluk, dat licht... Maar het enige wat ik
hier zeggen wilde: blijft dat licht en de dingen die er in leven wel daar buiten ons,
of is 't ook niet iets van de ziel? - gelijk sommige landschappen van Rembrandt, of, bij Jan van Eyck, de late gloed die een paar appels op de vensterbank in goud
verandert, en met zijn rijpe en zuivere straling alles zo schoon maakt als een geliefde
herinnering, als iets dat men in den spiegel der innerlijkheid beschouwt?
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Zo word ik van zelf teruggebracht op het ‘religieuze’ waar ik hierboven van
gewaagde: de godlovende uitboezemingen van een vroom dichter zullen wel eens
religieuze aandoening van minder gehalte in ons doen ontluiken, dan wanneer
dezelfde dichter ons eenvoudig van een bloem spreekt, maar op zulk een wijze, dat
zijn verering door de subtiel-liefderijke waarneming zelf beleden wordt, dat het
zwijgende zijn van rode rozeblâren in uitgaande avondklaarte, zó gezien en zó
gezegd, diep in ons iets rimpelen doet van panischen huiver voor de geheimenis
van het leven, - diep in ons, daar waar we voorgevoelen dat die roos en het leven
en onze eigen ziel woorden zijn van éénzelfden zang van schoonheid.
Het getuigt dus evenmin van psychische ervaring als van literairen smaak, wanneer
mensen, voor wie een boeiende roman per se het hoogste is, na een vluchtig kijkje
een boek van Streuvels of van Van Looy terzij schuiven, omdat het maar
‘beschrijving’ geeft.
En als diezelfde mensen voor een ‘beschrijving’ dan mompelen van het
minderwaardige van ‘woord-kunst’, als zij 't maken van proza, waarin de woorden
niet alleen vertellen van zinnelijke gewaarwordingen, maar die gewaarwordingen
zelf trachten te zijn, voor een spel houden of een gegoochel zonder dieperen grond,
dan mag hun wel even herinnerd worden, dat ook de zinnelijke gewaarwording,
zoals ik hierboven wilde doen uitkomen, een openbaring kan zijn van den geest in
de verhevenste betekenis, en dat dus ‘woord-kunst’ juist zo weinig of zo veel waard
is als de geestelijke inhoud die er door verzinnelijkt wordt.
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De waarde van beschrijvende woord-kunst, gelijk van alle kunst, is evenredig
met het kunnen, maar ook met het zijn van den dichter.
Ik spreek hier natuurlijk van het zijn van den dichter, niet zoals ons dat in zijn
leven verschijnt, maar zoals wij het deelachtig worden door den vorm van zijn werk,
- inzover dus het door zijn literair kunnen wordt geopenbaard.
Het verschil, bij gelijk talent, is eenvoudig dat de een meer en beters te zeggen
heeft dan een ander.
Al komt het gedicht van den een zowel als van den ander uit de zuiverste ziel, en
al zullen beiden zo fijn en volledig, zo juist mogelijk hun innerlijk leven in woorden
doen zingen: de ziel van den een is groter of schoner dan de ziel van een ander.
De critiek heeft nog zo voortdurend te strijden voor de erkenning van het waarlijke
dichterschap, dat ze gewoonlijk bij de vraag blijft: ‘zuiver gevoeld en juist
weergegeven?’ zonder zich om den omvang of de kracht van het gevoel zelf te
bekreunen, - om de innerlijke atmosfeer waardoor omvang en kracht van het gevoel
bepaald worden.
Dit niet alleen met het oog op lyrische poëzie, zoals het woord ‘gevoel’ misschien
zou laten onderstellen; ik neem hier gevoel in den meest omvattenden zin van 't
woord: de subjectieve stof van het kunstwerk, het vanbinnen-beleefde.
En wat ik bedoel met die innerlijke atmosfeer, waardoor omvang en kracht van
het gevoel bepaald worden, dat kan een vergelijking duidelijk maken: de ziel is als
een resonans-kas. De snaren moeten goed zijn, dat spreekt,
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en juist gespannen: anders geeft het kostbaarste speeltuig wangeluid. Maar de
ruimte waarin de klanken komen natrillen is van buitengewoon belang. Is die
resonantie in een menselijk-grote en menselijk-schone ziel niet het mooiste van de
mooiste verzen van Gezelle, Kloos, Rodenbach? En zelfs bij veel-minder-subtiele
dichters dan Gezelle, zal de volle toon van hun zang ons soms niet gelukkiger
maken, dan een nog zo hemels-fijne snaar, die gespannen is over een klein doosje?
In den groten dichter is er een menigvuldigheid van snaren, harmonisch-gestemd,
en gespannen daar, in het centrum zelf der wereld, - zo dat elke bries uit de verte,
elke zucht uit de afgronden, elke straling uit den hemel er, hoe lijze ook, tot een
akkoord van zang wordt, - en nooit zingt éne snaar alleen, maar een akkoord wekt
andere akkoorden, nauw-hoorbare begeleiding die langs wondere diepten galmt en
weergalmt en als 't ware niet uitsterven wil.
Die schone samenklank van levensveelvuldigheid in éne ziel, is dat niet het
groot-menselijke, dat ik daareven noemde?
Het is zeker gemakkelijker, voor ‘kunstkenners,’ het treffend-interessante in de
plastiek van een vers te smaken, dan iets te vernemen van die ‘na-trilling’ en dien
‘samenklank’ die er soms in zeer eenvoudige gedichten is. Maar: in de literatuur
krijgt het woord eerst zijn waarde door den grondtoon, die diep eronder doorruist.
Iets van dien aard kan men zelfs in den dagelijksen omgang merken: als twee
mensen hetzelfde zeggen, dan is 't daarom hetzelfde niet. Er zijn er, wier stem u
dadelijk
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inneemt en van zelf overtuigt, omdat ge voelt dat het de stem is van een man,
die geleefd heeft. Iemand met verstand alleen, hoe veelomvattend ook, en al kon
hij alle mogelijke zaken en daden in zijn hoofd ordenen en bestelselen, zal met díe
stem niet spreken, - zijn woorden zullen dien onder-toon van volle menselijkheid
niet hebben. Maar als hij uit eigen ervaring de levensroerselen heeft leren kennen,
als de samenkomst en de kruisingspunten van alle betrekkingen en verhoudingen
die zijn geest overheerst niet in zijn hersens liggen, maar in zijn meevoelend diep
gemoed, - als hij liefde en haat en hartstocht ondergaan heeft, en hij heeft gestreden
en geleden, als mens onder mensen, - o dan kan zijn eenvoudigste uiting die
geheim-sonore kracht hebben, die de macht is der grote kunst; en terwijl zoveel
literatuur niet anders geweest is dan een aardige, lieve, maar ras-overgegane
prikkeling van onze zenuwen of onze gewone verbeelding, zal zijn woord in ons
blijven nazingen, en leven, onbewust soms, voort met onze eigen
gemoedservaringen, voort nieuw leven uit onze onbewustheid wekkend.
Misschien lijd ik aan overdreven vrees voor misverstand, - maar de lezer late me
toe, er even nog eens op te wijzen, dat poëzie, die tot zulk een geestelijken rijkdom
in ons worden kan, daartoe niet noodzakelijk die ‘grote gedachten’ behoeft, die
‘verheven gevoelens,’ of hoe ze 't ook noemen, die schering en inslag waren van
een rhetoricale kunst. De ‘sensatie’ ook heeft hare ethische waarde, - een ethische
waarde, die ik als een integrerend deel der schoonheid beschouw, - maar die ligt
in de zuiverheid van toonhoogte, de uitgestrektheid,
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de harmonische samengesteldheid van hetgeen ik bij een resonans-kas vergeleek.
De ‘sensatie’ is schoner, ceteris paribus, naarmate ze in een ziel natrilt, die rijker
aan doorleefde menselijkheid is.
Kunst is schoner, ceteris paribus, - haar uitgangspunt zij nu ‘sensatie,’ ‘gevoel’
of ‘gedachte,’ - naarmate de ziel, waarin sensatie, gevoel en gedachte tot
stofvan-kunst werden, rijker is aan doorleefde menselijkheid.
En om rijk aan doorleefde menselijkheid te zijn hoeft een ziel niet noodwendig
veel naar buiten geleefd te hebben: wie de wereld heeft rondgereisd, met de meest
verschillende geesten verkeerd, deel genomen aan maatschappelijken strijd en nog
zoveel ‘bewegingen’ als ge wilt, kan ten slotte armer wezen dan de eenzelvige
dromer, tot in-keer gewend, die in het stilzwijgen en de klare diepte van zijn denkend
gemoed dat essentiële heeft gezien, dat de schoonheid der mensen is.
Dien zal het allergeringste soms van de hem omgevende dingen een zinvol teken
zijn, en kostbaar voedsel voor zijn innerlijkheid, en van de ‘blommen langs de
watergracht’ zal hij meer leren dan menig niet-zo-rein-ontvankelijke van een
getabbaarden wijsgeer.
En zo kan hij ons meer wijsheid meedelen door het beschrijven van een roos dan
door het bezingen van een eeuwige waarheid: we zullen voelen dat die roos niet
zó gezien kon worden, met die teerheid, die diepte van glans, die sonoriteit van
toon, dien bezonken gloed en dat geheimzinnig leven, met die schoonheid kortom
die van zelf het vermoeden van ándere, volkomener, onverwelkbare schoonheid in
ons opzinderen doet, - niet
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zó gezien kon worden dan door iemand wiens ziele zelf zulk een schoonheid is,
zuiver gehouden, - welke heilige kracht behoort er soms niet toe! - en onuitputtelijk
liefdevol midden in al de slinks-loerende hatelijkheid van 't mensen-geharrewar en
't halfduister van ons bestaan.
Niet vooral de scherpte van de waarnemende zintuigen is daar van belang, maar
de kwaliteit van dat éne, innerlijke zintuig, waarvan de andere slechts dienaars zijn,
- den zin van het menselijke, de ziel.
Er is een soort van sensitieve woord-kunst, die weinig verder gaat dan de zintuigen,
de zenuwen. Zij is dan ook vooral ontledend, fragmentarisch, geeft slechts bij gelukkig
toeval het samenvattend beeld, dat de zaken voor ogen tovert mét de atmosfeer
ervan, mét de verhouding tot het geheel en den mens. Die kunst kan in technisch
opzicht aan alle vereisten beantwoorden, en we zullen van de knapheid van den
schrijver genieten. Maar in ons blijft er niets van over.
Sedert een twaalftal jaren heb ik geen boek van J.K. Huysmans meer in handen
gehad, en mijn indruk van toen moge hier slechts ter illustratie van 't gezegde dienen:
ik was opgetogen om zijn hyper-gevoelige en rake wijze van beschrijven, - wie kon
zoals hij het enige woord uitkiezen dat op ieder ogenblik van ieder ding past? - En,
het werk eens terzijde gelegd, voelde ik me armer dan te voren, al kon ik toen niet
beseffen waarom.
Maar kijk nu hoe iemand als Tolstoi, van in zijn allereerste werk (De Kinderjaren,
1852), - toen hij gelukkig literatuur nog niet met propaganda-werk verwarde, - de
dode dingen kan doen staan, tastbaar,
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maar in hun waas van... hoe zal ik het noemen?... van intimiteit, van
vertrouwelijkheid, van... menselijkheid, - en hoe zal een klein trekje daar soms een
suggestieve kracht hebben, niet alleen voor ons oog maar ook voor ons
stil-meewerkend gevoel, - doordat de samenhang, waardoor suggestie verklaard
wordt, niet vooral door de zintuigen, maar in het frisse en schone gemoed van Tolstoi
gegeven was, in die ziel, die het enkele en het ganse even diep-levendig voelde
als, zoveel eeuwen vroeger, die van een Homeros.
Sensatie, die niet méér dan sensatie wordt, vermoeit spoedig; spoediger zelfs,
naar gelang dat ze vinniger is. De zenuwen zijn gauw het ongewone schokje gewend,
en verlangen dan meer. 't Is net als met het gebruik van reukwerk, of van alcohol.
En het nodeloos overladen, schreeuwend-geforceerde van zoveel modern proza maar de smaak is zo bedorven, dat men 't haast niet meer merkt! - kon wellicht
verklaard worden door denzelfden geestestoestand als die van den zwierbollenden
bourgeois, die steeds door nieuw ‘vermaak’ zijn zenuwen moet afstompen, omdat
zijn leven, omdat zijn ziel zo leeg is.
Kunst die voor een ogenblik op onze verbeelding werkt kan goed zijn, en 'k mag
die ook wel, als er mij niet te veel van aangeboden wordt, - maar kunst zal toch
groter zijn, naarmate zij - toch kúnst blijvend, en juist door de middelen der zuivere
kunst, - meer zijden van mijn menselijkheid beroert.
De woord-kunstenaar die zien kan als geen ander, maar slechts gevoel voor lijnen
en kleuren heeft, zal een uitstekend stukje proza kunnen schrijven over het spel
van een zonnestraal die het halfdonker van uw kamer binnen-
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glijdt en alles daar vreemd opleven doet, en ge zult de kamer en de dingen die
er in zijn zien en voelen, - maar als ge het huis, waar ge droef en gelukkig in geweest
zijt, na een lange reis terugvindt, - of liever, stel maar eens, voor een ogenblik, bid
ik u, dat ge de Verloren Zoon zijt, en ge hebt al het zoete en bittere van de wijde
wereld geproefd, en na jaren komt ge terug, door 't ongeluk gegrepen, als beslijkte
zwijnenhoeder, en uw Vader - ik denk daarbij aan het geweldig schilderij van
Rembrandt te Petersburg, - heeft u met zijn oude tastende handen weer binnengeleid
in die kamer, ge herkent den hoek waar uw moeder placht te zitten, den tik-tak van
de eiken klok... - en als ge zelf een woord-kunstenaar zijt en ge spreekt dan van die
kamer (let wel: ge spreekt alleen van de kamer, zonder daarom aan 't vertellen te
gaan) o, dan zal het heel wat anders worden dan zoveel beschrijvend werk, waarin
de mensen zelf als dingen behandeld worden, maar hier zullen de dingen ons bijna
als menselijke wezens aandoen.
Dat is 't geheim van Tolstoi als van Rembrandt: daar de innerlijke samenhang
van 't beschouwde steeds in hun veel-meevoelende ziel - zelve veelvuldig en één,
- levendig aanwezig is, is 't minste wat zij ons geven een stuk wereld. In een boom
is de ganse natuur, in een hand is de ganse mens, in het werkelijke is de droom
van 't oneindige.
Willem Kloos heeft eens geschreven, ongeveer, - ik citeer uit mijn geheugen... dat er in de kunst slechts éne schoonheid is, de schoonheid: die welke in de ziel
van den dichter geboren wordt, - en dat wie anders sprak niet wist wat hij zei. Maar
ik meen, dat er een
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merkelijk verschil bestaat tussen de ziel, hoe zuiver ook, die op een beperkt
leventje teert, en de ziel die, rijk, uitgedijd onder menigvoudige levenservaring, vele
vormen van menselijkheid in zich werkzaam omvat.
En dat is een ethisch bestanddeel, waardoor schoonheid tot hogere schoonheid
wordt.
Een ethisch bestanddeel, dat niet nevens de kunst blijft, als iets afzonderlijks,
gelijk de zedelijke of godvruchtige begrippen der tendens-literatuur, maar dat ons
alleen in en door die hogere schoonheid gegeven wordt.
Een ethisch bestanddeel, waar de critiek, naast de vraag van ‘echt gevoeld en
haarfijn-precies weergegeven,’ ook rekening mee houden moet, wil ze dat kunst
beschouwd worde als de hoogste bloem van het leven.
Buiten allen scholastischen twist omtrent begrippen en namen, blijft het toch een
onompraatbare ondervinding van ons gevoel, dat Rembrandt, die Jacob's Zegen,
en Christus te Emmaus, en David vóór Saul, en den Verloren Zoon kon schilderen,
ons ook in een meisje dat aan 't venster kijkt, of ene oude die zich de nagels knipt,
of een brok landschap, of zelfs maar een paar dode pauwen, een schoonheid van
een geheel anderen aard heeft geschonken, dan als Gerard Dou, in zijn allerbeste
ogenblikken, dezelfde onderwerpen behandeld had.
Want zelfs over de schijnbaar-geringste kunstuiting van een ruim- en rijk-menselijke
ziel zal de weerglans liggen van dien eeuwigen droom, dien het mensdom geslacht
op geslacht beleeft en verder droomt, en die zijn hoogste en volledigste schoonheid
is.

1907
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Nog eens om ‘Een Standpunt’

Over ‘Het Beoordeelen van Gedichten’ schreef Albert Verwey, in De Beweging van
October, een kort maar zakelijk opstel, brok saamgeperste esthetica, waaruit ik de
volgende zeer stellige verklaring van beginselen den lezer wens voor te leggen:
‘Als een dichter een gedicht, iedere kunstenaar zijn werk maakt, dan zoekt hij de
gelijkheid tusschen indruk die innerlijk gewórden is en uiting die innerlijk verbééldt.
Hij schept inderdaad gelijkheid tusschen tweeërlei innerlijk. Het eerste innerlijk,
gebonden aan den indruk, kent hij alléén, het tweede wordt door de uiting in
gemeenschap gebracht met anderen. Elke zulke gemeenschap (zoowel die van zijn
eene innerlijk met zijn andere, als die van dit laatste met vreemden) is verbeelde
gelijkheid.
...De kunstenaar schept eruit: de beoordeelaar herkent het en spreekt ervan.
Een andere kritiek is er niet, om de eenvoudige reden dat er in kunst niets
belangrijk is dan óf, op welke wijs en in welke mate deze gelijkheidsverbeelding erin
is uitgedrukt.’
We mogen Albert Verwey dankbaar zijn om de krasse formulering van een
schijn-waarheid, die maar al te dikwijls de Nederlandse critiek verengen komt.
Die schijn-waarheid is eens noodzakelijk voortge-
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sproten uit reactie tegen een dominé's- en onderwijzerscritiek, die een gedicht
prees niet om hetgeen het wezen zelf van poëzie uitmaakt, maar omdat het een
edele gedachte verkondigde, of ons aanzette tot deugdzaamheid en godvruchtigheid,
of het vuur der heldendaden wakker hield: een critiek, kortom, die van een gedicht
nog wat anders eiste dan uiting van het waarachtig-innerlijke te zijn.
Thans schijnt díe critiek toch al te veeg, dan dat we telkens en telkens weer kranig
voor haar op onze achterpoten zouden gaan staan. Maar de vraag is, of het
aphorisme van Albert Verwey, hierboven gecursiveerd, nog lang het jongere geslacht
voldoen zal.
Want, om 't nu ook maar eens op een toon van zekerheid te zeggen: in kunst is
er beslist nog iets zeer belangrijk, buiten de vraag ‘óf, op welke wijs en in welke
mate’ de gelijkheid tussen innerlijke stof en innerlijken vorm is uitgedrukt.
Namelijk: het wezen zelf van het innerlijk, dat de wording van de stof bepaalt, dat wezen zelf, zoals het in de uiting voelbaar wordt.
Met andere woorden: er is niet alleen een kwestie van verhouding tussen gevoel
en uiting, maar ook van wezenlijke waarde van het gevoel zelf.
De gevoelssfeer van den een is groter dan de gevoelssfeer van een ander. Maar
dat schijnt helaas de critiek niet meer aan te gaan!...
Verhaeren zei laatst: ‘La grandeur se mesure à la part de monde qu'un poète
porte en soi.’
Om alle misverstand te mijden, zeggen we: à la part de monde qu'un poète
exprime.
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Vondel is groter dan Verwey, niet precies doordat de verhouding tussen het
gevoelde en het gedichte zoveel zuiverder bij hem zou zijn, maar vooral doordat
zijn emotie een grotere wereld bemachtigd heeft en uitgedrukt.
En een technisch onvolkomen dichter zal soms, trots zijn technische
onvolkomenheid, toch rijkere schoonheid uitspreken dan de onfeilbare uitbeelder
van een klein innerlijk.

1907

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

417
aant.

‘Het Uitzicht der Dingen’ van Streuvels

Met alle goede taal-kunstenaars heeft Streuvels, als ‘beschrijver’, die ene kwaliteit
gemeen: het vermogen om hetgeen hij te zeggen heeft altijd aardig en juist te zeggen,
- mensen of dingen te tonen, te doen zien, niet grosso modo, maar met die
schakeringen die van ieder wezen 't eigenlijk kenmerk zijn, in zulk een beeldende,
oorsprong-frisse taal, dat we er zinnelijk van genieten.
Maar als er voor mij zulk een diepe, blijvende bekoring van zijn werk uitgaat, dan
is 't niet alleen om zijn wijze van zeggen, maar wel omdat datgene wat hij te zeggen
heeft, - met andere woorden, wat hij als kunstvoortbrengend mens, van binnen,
waarlijk is, - me door zijn werk als iets bijzonder rijks en schoons verschijnt.
Bij 't eerste optreden van Streuvels voelde men reeds den meester: al wat hij worden
zou moest door hem niet moeizaam veroverd worden, het was hem als gegeven.
De grote persoonlijkheid was in hem al vaardig. In hoofdzaak is zijn werk dan ook
gebleven wat het van den beginne was. Alleen vertoont het nu zuiverder nog zijn
wezenlijke kracht. De geest is rijper, in kalme overschouwing; de hand, vaster nog
en leniger, zeker van haar
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kunnen, zet de noodzakelijke lijn met den enig-mogelijken toon zonder aarzeling
neer, als een brede veeg, die de vormen resumeert en toch volledig uitdrukt.
Sla het boek maar open waar ge wilt: de woorden leven, - iets van 't leven der
dingen is erin overgegaan: ze zijn niet langer benamingen, omschrijvingen, maar
als 't ware het vlees zelf, de beweging, de geur van hetgeen ze zeggen.
Ge leest, en ge ziet in eens het afgebeelde, zo duidelijk alsof ge er vóór stond,
duidelijker soms, want ge ziet scherper en ruimer-opgetogen dan gewoonlijk. Om
nu maar een voorbeeld te nemen zoals er op iedere bladzijde te vinden zijn, deze
enkele zinsnee die een zonsondergang aanduidt (blz. 188: men moet zulk een
zinsnee natuurlijk in haar verband met het voorafgaande en volgende stellen):
‘...terwijl de zonne te westen haar wonderen praal uitwerkt en goud vermorst en
rood uitgiet over de wolken...’: het blijft eenvoudig, maar merkt ge hoe de woorden,
door hun zinnelijke kwaliteit, u den indruk zelf van de kleur geven, met al het weidse
daarbij, het overvloedige, waar de grote glans van komt?
Ja, dikwijls staan we midden in de atmosfeer door de woorden geschapen, en ze
worden ons als een lichamelijke aanraking; daar hebt ge b.v. de bomen in den storm
(blz. 4): ge ziet ze, met hun gefolterde armen gewrongen in den strijd, maar tevens
hoort ge en vóelt ge 't gewaai dat er op aanholt: ‘De nabije boomen die enkel of in
reken, of samen getroppeld, over de vlakte verzaaid staan, ze steken boven den
mist uit en gelijken geen boomen, bijkans: half ontbladerd staan hun kruinen kaal
en de takken steken als knoestige armen wijduit;
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hun loof is verwelkerd en van blij-groen zijn hun koppen beroest en vuil geworden
en bruin-geel met wreede ijle gaten in de kronen, - lijk vergane ouderlingen zijn 't
die te wankelen staan op hun knoestige schonken en te klutsen in 't barre, in 't
ongedoevig ruischen van den wind.’
Die macht van beelding zit bij Streuvels niet in de woorden alleen, maar in den
rythmus.
Ge komt dadelijk onder zijn geweld; hij voert u mee; hij is de bezielende adem
die het gehele opstuwt.
En dit is dan 't voornaamste wat die woord-kunst tot zeer grote kunst verheft: aan
dien rythmus voelt ge 't best, dat die taal muziek is; waardoor ik hier niet bedoel
zoetluidende of gemakkelijke vloeiing, maar wel: uitdrukking van het binnenste.
Streuvels wil de dingen weergeven zoals ze zijn, maar zijn taal geeft ze zoals ze
gezien zijn door hém, - door een gemoed dat, zelf groot-levend, in de vluchtige
verschijningen het leven voelt dat alle dingen tot een wereld verbindt.
Het is alsof die oer-kracht der natuur, die 't eeuwige sap in plant en boom doet
stijgen en onuitputtelijk de vormen van het zijnde schept, ook in Streuvels aan 't
werk is en een elementaire macht aan zijn kunst meedeelt. In hem en buiten hem
is hetzelfde wonder aan den gang, dezelfde onbegrepen groei, - het leven dat alle
dingen tot een wereld verbindt.
De rythmus, die breed stroomt, als iets dat tijd genoeg heeft, of dan weer machtig
opgolft, is de beweging zelve van dat leven.
Nooit wordt hij door detail-opname verbroken, nooit blijft hij haperen aan iets
afzonderlijks: hij draagt de
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beelden, door hem eerst krijgen ze hun volle betekenis. Elk ding heeft zijn
eigenheid, maar staat er niet om zich zelf: elk ding is een deel van het overvloedige
leven, dat in de scheppende innerlijkheid van den dichter Streuvels als één gevoeld
wordt.
Overal merkt men den samenvattenden greep. Elk ding heeft zijn eigen vorm,
maar staat in zijn lucht, onder den hemel. De mens wordt gezien, met zijn
medemensen, in verband tot het land, en het land in verband tot de mensen. Het
‘uitzicht der dingen’ blijft niet een uiterlijkheid, maar de zichtbare vorm van hun ganse
zijn.
Voor hem, die het ganse zijn in den zichtbaren vorm leest en grijpt, is er geen
sprake meer van uiterlijk en innerlijk. Goethe zei het goed, in dat versje tegen Haller:
Natur hat weder Kern
Noch Schale,
Alles ist sie mit einem Male.

Ja, alles is zij te gelijk, in haar veelvoudige enkelvoudigheid: voor den groten
kunstenaar is in den zichtbaren vorm het ganse zíjn van het ding, en dat zijn is niet
het ding op zich zelf, maar het ding in den samenhang waardoor het leeft.
Zo is het minste grasje hem te gelijk eindigheid en oneindigheid, tastbare
bepaaldheid en geheimenis.
En zo, wanneer Streuvels ons den strijd schildert van den wind en de bomen, de
macht van den regen-winter die het land berijdt, het groeien van den oogst, het
bedrijf van den mens op het land, het eenvoudige geloof van den boer in harmonie
met zijn mensen-bestaan, - dan
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geeft hij ons in al die beelden méér dan die beelden, hij geeft meteen het wezenlijke
van ‘Alles Vergängliche’: noem het leven, noodlot... 't is hetgeen we als goddelijk
voelen: het zijn zelf van het gehele waarin wij, mens, wel iets, iets met eigen waarde,
maar toch een heel klein stipje zijn, als een koraaldiertje in zijn koraalrif in den
oceaan, - de grote macht die we nu eens als vijandig voelen, omdat zij onze kleine
macht te niet doet, en waarin we een andermaal met heilige vreugde opgaan, als
we beseffen dat zij de voorwaarde is van ons leven.
Lees maar het eerste der drie stukken die Streuvels in ‘Het Uitzicht der Dingen’
verenigd heeft: De kwade Dagen. Lees maar de eerste bladzijde, die aldus begint:
‘Met een kreunenden zucht van den wind heeft de dag zich uit den nacht geheven.
De zware wereldasem vaart door de ruimte als een bende onzichtbare geesten,
over bergen en dalen. 't Was dikke donker heel dien langen nacht en wat er gebeurde
in die duisternis blijft voor alle stervelingen geborgen en vergeten. - Wie brengt er
eenige geheugenis mede uit den dood waaruit hij opstaat? In dat vage droomland
lag alles zoo nauw toegedekt met donker, zoo stil en roerloos geheim gehouden.
En dan kwam die breede adem roeren in die verscholenheid en daar gaat eene
huivering over de dingen; 't geruchte heeft de wereld gewekt en de bewustheid van
't leven meegebracht. - De nieuwe dag is geboren...’
Voelt ge in den somberen toon en de grootse beweging niet waarlijk den
‘wereldasem’ in 't geluchte? Lees door: 't ontzaglijke van de natuur pakt u, en 't
onbekende van die macht, de religieuze vrees voor het ‘andere’ dat
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buiten ons omgaat. Het dringt op ons aan, van alle kanten, altijd nauwer, iets dat
we niet ontgaan kunnen, met de blinde kracht van storm en regen die 't land
onkennelijk maken, totdat het land en de mensen als verdwijnen voor dat elementair
geweld, en de huivering der eeuwigheid ons bekruipt:
‘Hoever is de dag nu gevorderd aan den tijd? Bij 't groeien van de klaarte valt het
niet te merken of aan 't mokerbruischen van den wind; want die twee dingen schijnen
zoo ruw en ongelijkig als de groote onberoerbare eeuwigheid waaruit ze opdoken.’
Hier wordt de eeuwigheid genoemd, maar elders voelt ge ze overal. Het is alsof
we het doodgaan van een wereld zagen gebeuren. De beelden zelf - beelden van
zaken maar tevens van indrukken, - maken de ruimte van het tijdeloze in ons: ‘Maar
uit de diepte van de vallei zelf, of uit welke andere lichtbron? - de oorzaak is nergens
te merken, - klaart een nieuwe schemering; een overschot van vroeger licht, iets
van de klaarte door de zon op de wereld gelaten uit vergane dagen...’ De dingen
staan er weer, maar zonder wezen, als in een droom: ‘grijs, eentonig en wreed is
de levenloosheid en derf de klaarte zelf die de wereld beschemert als een kelder
zonder wanden.’
En zo gaat het voort, verschrikkelijk en eentonig als de natuur zelf; altijd aan, altijd
aan, komt nieuw windgeweld op met andere somberte, als uit een onuitputtelijken
afgrond: visioen van de verdoemenis ener aarde die tot den oorspronkelijken baaierd
terugkeert. Het is alsof de wereld overgeleverd was aan 't onverschillige, aan ‘de
groote macht die heerscht en bemeestert al die
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kleine dingen, die bestonden bij toeval en wier bestaan evengauw zal eindigen
bij die andere toevalligheid,’ - totdat de mens, die weet hoe de tijd loopt, toch weer
ten slotte vertrouwt, in stille hoop op ‘den witten helderen winter’: ‘En dan klaart uit
de verholenheid van dien hollen nacht, het milde zonneke weer, met vasten openen
toegang van heldere dagen en maneklare nachten... Wie leeft en wachten kan, zal
't ondervinden en genieten.’
Het volgende stuk, ‘Veeprijskamp’, een sterke boeren- en stieren-studie, is van
den gewonen Streuvels. Het heeft met het overige van het boek dit gemeen, dat
het zich hardnekkig aan de werkelijkheid houdt, zonder die te willen ‘verdichterlijken’
door losjes er-omheenspelende fantasie, - maar het geziene wordt tot in den grond
gegrepen, en beschouwd met den stillen en wijzen humor van iemand die zijn
mensen kent, en ieders plaats in het leven. Alleen staat de natuurbeschrijving hier
wat te veel op zich zelf: de eenheid van mensen en land en lucht is niet bereikt als
in het derde en langste stuk van den bundel: den meesterlijken ‘Ommegang’.
De eerste vijfentwintig à dertig bladzijden van ‘De Ommegang’ zijn wellicht, hoe
fijn de behandeling der bijzonderheden toch blijft, het volste en prachtigste carmen
georgicum door Streuvels voortgebracht: 't is het grote gedicht van het landleven,
en hier voelt ge weer dadelijk, aan de heldere en diepe muziek van de breed
gerythmeerde taal, de opgetogen stemming voor de moederlijke natuur. Ja, in die
taal-muziek hebt ge de groeiende kracht, het voldaan-rijpende van den vroegzomer,
het ruime van het open land, de zon, de goddelijke zon zelve!
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De dingen zelf zijn aan 't woord: het echte, hetgeen waarlijk ís, - zo heerlijk omdat
het juist zo volkomen, zo ganselijk ís. De voorbijgaande individualiteit van den
kunstenaar verdwijnt voor ons uit zijn schepping: om een woord van Flaubert te
herhalen, hij is er onzichtbaar, zoals God in de natuur. Hij weet dat geen droom
schoner kan zijn dan het eeuwig weerkerende wezen der dingen. Hij zit niet gevangen
in de zelfgesponnen draden van zijn eigen verbeelding, maar ligt met zijn ziel open
om er altijd meer waarheid in op te nemen. Voelt ge 't aan dien onuitputtelijken
rijkdom van visie en zegging? Hoort ge er overal de liefde in die dwingt tot zingen
in feestelijke blijdschap, en, hoe innerlijk jubelend ook, als uit religieuze verering
niet afwijken wil van het werkelijke, het zijnde? Ja, deze kunst is wel ‘de zuivere
vrucht in den gezonden grond!’ 't Is alles brood wat zij ons aanbiedt.
Elk woord tekent, maar het geheel overziet ge als een landschap. Elke mens gaat
op in het symphonische akkoord. Elk ding en elke mens behoudt zijn waarde, - niet
dus als in sommige impressionistische schilderijen, waar de vormen ontwezend
worden door het alleenheersende licht, - maar ze zijn er delen van den groten
samenhang. De mens is er één met den grond, één met zijn werk, de mens met al
wat er in zijn gemoed omgaat; de natuur-beschrijving wordt het poëma van het
gehele boerenleven. En zoals die zang zich breed ontrolt, met zijn hogen, plechtigen
toon uit volle borst, eenvoudig in zijn macht en rustig als de natuur zelve, voelen
we hoe alles, ding en mens, gedragen is door den énen levens-rythmus, waardoor
het bestaat, - de alom-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

425
tegenwoordigheid van het eeuwige in de eeuwige wentelwisseling. En: ‘geen ongeluk
of lijden zoo wreed en geen jubelend geluk of blijdschap is bij machte een anderen
keer aan de standvaste dingen te geven: boomen staan en groeien, wolken komen
en gaan door de lucht, - de elementen blijven onberoerlijk. De tijd gaat over al de
kleine dingen en slijt alle bewogenheid af als onnuttige uitgroeisels die afronden in
die gedurige, groote wrijving’ (blz. 98).
Na dit machtige, synthetische fresco, zien we de nadering van 't heilige feest op
het dorp. Met het bimbammen der klokjes in den toren, 's avonds, begint de stille
hoogdag-stemming in 't gemoed der mensen: ‘dan heeft de lichte mist den einder
reeds ingekrompen en den omtrek verinnigd...’ En de klokjes slaan hun tonge als
drie lustige meisjes, verkondigend de blijdschap die nakende is. De kleine
voorbereidselen tot het feest zijn dan een daling, een ontspanning der aandacht:
we zijn in de vallei van het gedoe der mensjes, en dit is sober getekend, - op zijn
plan. Maar dan komt het feest zelf, met het gedrum om het mirakuleuze beeld van
St. Antonius, en de plechtigheid der hoogmis, en, in de grote wierook-stilte, de preek
van den zendeling, die gelijkt aan ‘een eremijt uit den ouden tijd’. ‘De kerk is het
hoogtepunt en staat in het midden van het dorp; ommelands liggen velden, landen
en huizen en boomen in de schaaierende zon, eenzaam nu, alles aan zijn eigen
overgelaten, belangloos en onnuttig, want hier zijn al de parochianen op één plaatsje
samengetropt in hoogere bezigheid en in handeling met den grooten God van alle
landen, van alle streken en van alle werelden!...’
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Het is heel de godsdienst der landlieden die we daar meeleven, niet in zijn
uiterlijke vormen alleen, maar in zijnen geest, zoals hij spreekt in het
eenvoudig-menselijk gemoed dier dorpelingen.
En zo gaan we weer, geleidelijk, zonder dat de kunstenaar hoeft te fantaseren,
zonder één ogenblik den werkelijken grond te verlaten, zo gaan we weer geleidelijk
op naar het hoogste, het gevoel van het goddelijke.
Het kermis-gejoel krijgt daarna ook zijn beurt, rondom en in al die verschillende
dorps-mensen. En na het feest komt het gewone leven stilletjes-aan terug, met
geboren-worden, werken en sterven, terwijl het jaargetij zijnen gang vervordert.
Maar in het laatste samenvattend akkoord, dat klinkt als het slot van een breed
oratorio, wordt al het geziene weer in zijn perspectief van eeuwigheid gesteld; aan
den hemel wordt de felle zomer aangekondigd, die den oogst zal rijpen: ‘En op heel
het dorp is alleman nu daarmede bezig en in angst en betrouwen kijkt alleman naar
omhooge met hoop en vrees in het herte: elk is in de weer met zijn eigen, kleine
belangen. En niemand denkt dat het enkel en alleen de groote wenteling is van het
ronde jaar, - de eeuwige, onmeedoogende tijd die gaat en keert, - met altijd en
eenbaarlijk het zelfde uitzicht der dingen dat altijd nieuwe is en nooit en andert, de groote, de eenbaarlijke ‘Ommegang’ van de wereld rond de zonne!’
Na dit boek van rijke, veel-plannige uit- en innerlijke visie, ware het onredelijk te
klagen, dat Streuvels ons ‘te weinig’ geeft!
Van katholieke zijde werd het met bijzondere genegenheid begroet, omdat, in
den ‘Ommegang’, de schoonheid
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van den katholieken godsdienst wordt beschreven. Maar ik zeg u: uit élke bladzijde
walmt me een religieuze stemming tegen, die ik diep in mij voelen kan, ik die toch
geen katholiek meen te zijn. Ik hoor daar gestadig het credo van den mens, die
werkelijkheid en niets dan werkelijkheid, maar volledig, met zijn gehele ziel grijpen
wil, omdat natuur en mens, zó als zij zijn, hem overal de verschijningen zijn van het
Ware, de oneindig-wisselende vormen van éne heerlijkheid. En die hoog-zingende
rythmen met hun zonnige woorden heb ik in mij nu, als één groot loflied op dat
opperste mysterie, het eeuwig Zijnde.

1907
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‘Warhold’ van Adriaan van Oordt

Als ge den historischen roman ‘Warhold’ begint te lezen, wordt ge eerst minder
getroffen door hetgeen er gezegd wordt, dan door de bijzondere wijze, waarop het
gezegd wordt.
Uw geest wordt eerst in beslag genomen door den stijl, door de middelen ter
uitdrukking aangewend, veel meer dan door het uitgedrukte zelf; de verbeelding
van den dichter staat niet voor u, spreekt niet van zelve tot u: zoals op een
middeleeuws tapijt, gelijkmatig bont, moet ge eerst naar de lijn zoeken, eer ge 't
voorgestelde begrijpen kunt.
Maar een middeleeuws tapijt ziet ge als een geheel, ineens: de schoonheid van
het kleuren-akkoord raakt u, eer ge het voorgestelde begrijpt. ‘Warhold’ is een
verhaal, dat ge zin voor zin en bladzij voor bladzij doorlopen moet: ge voelt het
ongewone van den stijl, voordat ge zijn schoonheid ondergaat.
In ieder woord is er een bedoeling, maar ze wordt uw aandacht opgedrongen: ge
blijft er iedermaal aan haperen, - het overvloedig gebruik van het karakteristieke
heeft het organische overwonnen.
Als ge dan, reeds op de allereerste bladzijden, ontdekt dat er in 't ongewone van
dien stijl zelfs veel is dat,
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schijnbaar karakteristiek, toch hoegenaamd geen betekenis heeft, in gener wijze
geëist werd door de zuiver-rake uiting der verbeelding, dan kunt ge moeilijk het
vermoeden onderdrukken, dat Adriaan van Oordt dikwijls slaaf is van een hem eigen
‘manier’.
Dat Warhold studeerde met ‘vlijtigen toeleg’, (blz. 1) is beslist on-nederlands, wat
me nog zo erg niet schelen kan, als het de kunst bij dat on-nederlandse misschien
beter gaat: maar hier is 't aardigheidje toch volstrekt nutteloos. Als dezelfde Warhold
(blz. 2) twisten heeft ‘verleid tot vredig samengaan’, en ‘'t wijdloopige van oproer
met wel begrepen woord en wenk geordend’, dan vind ik dat de plastiek er veel bij
gewonnen had, als de schrijver maar eenvoudig juist gezegd had wat hij zeggen
wilde.
Maar ongelukkig blijkt Adriaan van Oordt behept met een haast kinderachtige
schuwheid voor 't eenvoudige.
Hetgeen leeft, hoe rijk, samengesteld en ingewikkeld het ook zij, heeft altijd iets
eenvoudigs toch: het organische, den natuurlijken samenhang; en 't is een veeg
teken voor een kunstenaar, voor een schepper, maker van een organische
samenvatting, van iets dat leeft, als die den zin van den eenvoud heeft verloren.
Zo dacht ik, terwijl ik de eerste bladzijden van ‘Warhold’ las. Maar dat dit kunstwerk
leefde, zoals een lichaam leeft, vrij toch in zijn gebondenheid, daar voelde ik nergens
iets van. Neen, de natuurlijk vloeiende lijn van het leven, - die ge soms eerst na
zoveel zoeken en tasten snappen kunt, wilt ge ze zuiver! - ze was hier niet; maar
overal, in dien gewichtig-precieuzen, on-frissen en
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dikwijls tergend indirecten stijl, merkte ik de hand van den mozaïst, die nauwgezet
zijn steentjes bij elkaar probeert.
Nergens een rust, geen zin die doorschijnend blijft, en waarin ge een ogenblik de
taal voor de dingen zelf vergeet, in elken regel de pijnlijke inspanning, overal
hetzelfde gelijkmatige gedaver van topzware woorden.
Alles lijkt er kunstmatig; het decor met dien eik, ‘welks takken de bladeren in de
avondzonne te vergulden hingen’ (blz. 3), de mensen, die, de een zus- en de andere
zo gedrapeerd over het toneel stappend, of er zittend als beelden, nooit spreken,
neen, maar ‘woorden uitzenden’ of elkaar ‘woorden toestooten’ of ‘woordenkransen
laten gaan’. Luister maar, hoe de eerste die den mond opendoet aan het galmen
gaat: 't is Warhold, roepend tot den aartsdiaken, dewelke, tussen haakjes gezegd,
voorzien is, van ‘een krachtig ontwortelenden neus’: ‘Heer aartsdiaken, wel voegt
zich mijne blijdschap bij uw woorden, want de uitroeiing van verwildering en van
daartusschen verscholen hinderlagen, zal vóórarbeid van hooger werken zijn. En
luide juich ik, nu de bisschop als gezanten van scepter en kromstafwaardigheden
een wereldlijk en een geestelijk heer uitzendt, om eerst door streng en straf toetreden
op het erf der wandaad een arme kou in het gemoed der schuldigen te brengen en
dan die koude zachtelijk tot rouw te doen bereiden door den priester-afgezant. Heer
aartsdiaken, ik heb een groot geloof, omdat ik een zieleleven draag, een zielenijging,
die niet in talen uit te beelden is, maar zekerlijk eenmaal ook anderen tot nieuw
leven roepen zal’ (blz. 6).
Toen ik die tirade dóór was (toneelspelers noemen zo
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iets wel eens een ‘tunnel’), begon ik ongeduldig heen en weer op mijn stoel te
schuiven. Wee hem, die in zulk een moedwillige kunstmatigheid vrijelijk ademen
kan! Wat een zwaar-op-de-handse hoogdravendheid! Wat een bombast zonder
gloed! Wat is dat alles gearrangeerd en koud! En wie gelooft er een woord van?
Nu ja, ‘Warhold’ is geen realistisch werk. Ga niet denken dat ik door
boerennovellen, Haagse romans en achterbuurtschetsjes bedorven ben. Zelfs van
het zeer artificiële in kunst kan ik ook genieten, en ik dweep b.v. met het opperste
verbeeldings-dilettantisme van de ‘Moralités légendaires’ van Laforgue, - het artificiële
is daar de ware vorm van een innerlijke waarheid. Ik verg niet in ‘Warhold’ dezelfde
soort van natuurlijkheid als in ‘Het Bolleken’. Maar op het eigen verbeeldingsvlak
van ‘Warhold’ blijft die taal me onnatuurlijk. Vergelijk die maar eens met de toch ook
zeer ‘gemaakte’ taal van Racine. Hoe voel ik in Phèdre de aanraking van een
werkelijke ziel! Haar passie bloost door de woorden als een onblusbare vlam, hijgt
en zucht in den rythmus, en sommige verzen snijden me door het hart als een
zwaard. Haar ziel bereikt me door de eigen schoonheid van Racine, maar is er niet
minder werkelijk om, - integendeel!
Nu, hetgeen Warhold zegt getuigt wel voor zijn oordeelkundige keuze van woorden,
- ieder woord wil een beeld zijn, en dat beeld op zich zelf is gewoonlijk juist,- maar
de toon is dof, zonder iets van uitgesproken of ingehouden hartstocht, - de toon is
vals. En als die jonge idealist zonder omwegen hoog opgeeft van zijn ‘groot geloof’
en zijn ‘zieleleven’ en zijn ‘zielenijging,
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die niet in talen uit te beelden is,’ dan denk ik daarbij dat de jonge idealist liegt, - of
hij blijft me althans verdacht, zolang hij zelf zo maar rechtstreeks zijn ‘zieleleven’
noemt, terwijl ik in zijnen toon toch niets speuren kan van iets psychisch, dat de
woorden zou doorzinderen. Het blijven woorden van den mond.
Daarop gaat Warhold dezelfde mededeling doen aan Ursula, des wevers dochter,
waar hij op verliefd is. Ursula was al even opgetreden (in toneeltaal: faire une entrée),
zoals het meisje, waar de held op verlieft, in meest alle historische stukken optreedt:
1
2
boven aan de buitentrap namelijk was ze verschenen , en was dan afgestegen , ‘en
3
stond met een vagen blik naar het veld te staren’ ‘totdat de vader haar een wenk
4
uit zond’ , maar, nadat ze de kroezen gevuld had, was ze weer opgegaan,
‘geëvenredigd-langzaam’. Warhold vraagt dan verlof, met haar een onderhoud te
mogen

1
2

3
4

N.B. in ‘laf-blauw kleed’.
‘De wellustbeweging der heupen beheerschend, steeg zij af...’: in die wellustbeweging der
heupen is een uitbeeldende bedoeling, die er weer zo duim-dik opligt dat ze bijna grof wordt.
Zij schijnt me overigens minder te passen bij Ursula's ‘vergeet-mij-niet-gekleurde oogen,
gemoedelijk blauw-door-wit in haar gelaat’.
Staren met een vagen blik?
In ‘Warhold’ wenkt men nooit: men zendt wenken uit. Ge zoudt kunnen veronderstellen dat
hier wat krachtiger moet gewenkt worden, daar de dochter ‘met een vagen blik naar het veld’
staart, dus in een heel andere richting dan waar de vader gezeten is, op de bank voor 't huis.
Maar ge ondervindt weldra dat het ‘uitzenden’ van woorden en wenken vast tot de
conventionele taal behoort, bij Adriaan van Oordt gebruikelijk.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

t.o. 432

Stijn Streuvels
naar een tekening van Anton van Dyck
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hebben. Nu, met die tweede aanspraak wordt het geval nog erger dan met de eerste.
Want ‘...de lippen spraakgereed bewogen, en met de hand tot aandacht wuivend,
ving hij aan: ‘Ursula, ik heb een groot geheim. Zooals ge weet, wordt door den
*
bisschop een zending naar de Veluwe bestuurd . En nu wil ik vrijmoedig tot hem
roepen, dat hij mij medezendt, want al ben ik jong, en ietwat snel in het te berde
brengen van gedachten, ik voer de wetten uit in der Abdije rechtsgebied tot orde
en algemeenen vrede; en boven alles ben ik uitgelezen in wijder velden mijne kracht
te pooten, want, Ursula, ik voel hier aan mijn hart den brand van een nooit
uitgewaaide vlam, die ik nu liefde noemen zal, liefde tot alles, tot den mensch, tot
dier en boom, tot alles, wat door de schepping heilig, zich wederom aan deze liefde
heiligt’ (blz. 8-9).
Terwijl hij deze bewoordingen elkander na laat vloeien, heeft Warhold ‘de scherpe
buitenlijn van zijn gelaat in het troebel vensterlicht gedragen’, en horen we dat hij
zijn aandoening tracht in te slikken.
Aandoening? O de week-gevoelige woorden-draaier! Hoort ge hem daar op
dood-bedaarden toon praten van die ‘nooit uitgewaaide vlam, die ik nu liefde noemen
zal...’?
Als iemand op díe wijze, zo direct, hoewel ‘dichterlijk’, maar tevens zo flauw van
zijn innigste gevoel spreekt, ‘dat ik nu liefde noemen zal’, dan is 't me net als wanneer
ik een Armenischen schacheraar op zijn eerlijkheid hoor boffen: ik let maar op zijn
handen.

*

Hier voor: gestuurd. Maar waarom dan bestuurd? Alleen maar om het ‘rare’?
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Hier werd me de jonge Warhold, dien ik nu operatenor noemen zal, beslist
onuitstaanbaar: ik klapte het boek toe, en voor maanden kon ik er niet verder in
lezen.
Want ik had me laten vertellen, dat het werk van Adriaan van Oordt zo schoon
was van innerlijke aanschouwing, van dat gelouterde, bezonken gevoel dat meer
is dan hartstocht.
Maar nu zag ik duidelijk dat dit maar schijn was, waardoor mensen, die een
natuurlijke neiging hebben om hartstocht te schuwen, zich gemakkelijk laten
beetnemen.
Want het gelouterde, bezonken gevoel spreekt niet een taal, die ik nu rot van
preciositeit noemen zal, en in de plaats van het gelouterde en bezonken gevoel
vond ik hier, in die visies voorgedragen op steeds-gelijkmoedigen, eentonigen
rythmus, waar geen ontroering meer in natrilt, niets dan het uiterlijk-decoratieve.
Maar later nam ik het boek weer ter hand, en ik heb het dan, eerst met
wilsinspanning, en eindelijk geboeid en dikwijls sterk bekoord, uitgelezen.
Langzamerhand is de schoonheid, die in al die vervalliteratuur gewikkeld ligt,
gebiedend tot mij gaan spreken.
Naarmate ge verder leest wordt ge de vreemde manier van den stijl gewend; ten
andere, al schrijvende is Adriaan van Oordt wat vrijer in zijn stof gaan opleven, en
vooral in het tweede deel komt er in dat moeizaam ineengezette proza iets als
beweging-van-binnen. Zo ging ik dan gewilliger mee, en zag de grootheid van het
werk.
Het is een wérk. Het is iets dat, in zijn geheel machtig gezien, in al zijn onderdelen
en bijzonderheden met straffe aandacht uitgewrocht, voldragen, spreekt van een
hogen en ernstigen kunstenaars-wil, en, trots al het
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barbaars-geraffineerde en dikwijls wanstaltige der uitvoering, eerbied afdwingt.
Ja, Adriaan van Oordt is een sterke persoonlijkheid, die, boven al het
fragmentarisch ogenblikkelijke en het realistische geschets waar onze tijdschriften
mee gevuld worden, naar het grote doelt, en het bereikt.
In hem is er iets gegeven, dat altijd boven alle critiek zal blijven uitsteken: de
persoonlijkheid.
Maar juist omdat ik hem een van de merkwaardigste Nederlandse schrijvers van
dezen tijd acht, kan ik er niet omheen, te klagen dat er aan die persoonlijkheid nog
zoveel kleeft van een soort van kunst, die - men kan 't haar duidelijk aanzien, - reeds
ten dode neigt.
Wilt ge nu eens vrede nemen met de bijzondere manieren en vreemde
hebbelijkheden van Adriaan van Oordt's stijl, dan staat het gehele boek voor u als
een over-rijke schepping, met een menigvuldigheid van dooreengeweven motieven,
- den uitbloei in donkere zonde en dood van Warhold's jeugdig streven; den strijd
van macht tegen macht, waaronder zich steeds uitbreidt, door geweld, verstand,
list en liefde, het heersen der Kerk, - en in die grootse toneelruimte een bonte
afwisseling van visioenen, al het bonkige, spontane, aandachtig-gebondene of
pralend-wapperende van de Middeleeuwen dat voorbijtrekt, met gouden hymnen
in wierook boven het gedrang der woestheid: met het prachtige rood van 't verse
bloed naast het stil-glanzende wit der heilige liefde, en dat alles doorgedreven en
volgehouden door een straffen kunstenaarswil: ja, dan is er op elke bladzijde wat
te bekijken of te voelen, dat, op zijn
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minst, belangrijk is, en valt er genoeg te bewonderen aan beeldende kracht en
diepkleurige schoonheid.
In 't begin al, waar de minder-gewenste eigenaardigheden van de taal het meest
hinderen, treft u toch een brok als deze, waarin ge zo goed, en zo mooi, de
‘inhuizigheid’ voelt van een kamer: ‘...en binnen zette hij zich naar gewoonte bij het
venster tegenover Ursula neer, zich inhuizig voelend in het groot vertrek, waar aan
weerskanten van de schouw twee ledikanten achter gordijnen stonden en waar de
branding van goud en zilver en de kleurendartelheid der wandtapijten door den
schemer tot de oogen spraken’ (blz. 7).
Wie beseffen wil wat een vol-zinnelijk, zwaar-zinnelijk genot soms, het proza van
Adriaan van Oordt geven kan, leze de heerlijke beschrijving van een mis, blz. 20-21,
die aldus begint: ‘Hoog boven in het middenschip kruisten zolderbalken in een
spinnewebtoon’... tot: ‘In strakke aandacht hoorde Warhold den koorzang als een
woud van tonen’.
Ik moet me vergenoegen met kortere aanhalingen. Als voorbeeld van
kleuren-glans, uiterlijk nog, al is er een spel van doorschijnendheid en zon in: hij
zag... ‘hoe haar gewaad van roode pellenen, gezeefd door de witte moesselien van
haar bliaut, blozend tuilde naar den vloer, waar om haar heen de morgenbloemen
teekens schreven over de tegels, welker kleuren zich in 't glazuur van steen tot
steen herhaalden. En rondom haar hoofd zag hij de vensterkens, de horren van het
zonnelicht-daarbuiten, verdeeld als in vakken van brokaatgoud, haar haren tot een
brandend blond ontsteken’ (blz. 58).
Het leven van den klank: ‘...klokgelui, veraf, ver-
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teerd door den wind en dan al nader en nader als gouden spangen-geklank,
zachtzinnig aan elkaar geketend’ (blz. 24). Of: ‘Hoog over de weguitgraving reden
ze den wind tegemoet op de regelmaat van den paardengang en op de maatgeluiden
van het wapentuig, dat luid scharnierde’ (blz. 30).
De plastiek van de beweging: ‘...groote vaten, welke langs balken over den
drabbigen grond voortgerold, aan den burg opgedragen werden onder een
samenkoppeling van hoofden, die beefden bij den last’ (blz. 68).
Zulke schoonheden zijn er bij de vleet: in de weergave van het geziene is Adriaan
van Oordt een meester, als hij de lijn maar niet verloren laat lopen in 't gekronkel
van overpropte volzinnen. Zijn visie bereikt soms een wonderbare scherpte. Kijk
maar eens naar de herrie voor het klooster, toen Kostijn daar met zijn mannen
verschijnt (II, 57): de voorstelling is er dadelijkheid.
Maar er zijn sterkere voorbeelden van preciese schildering dan datgene waarbij
ik daar, het boek doorbladerend, bij toeval een ogenblik verwijl: sterkere, zeg ik,
want minder uiterlijke. Zo vind ik er weer een: Warhold, die, na een zware ziekte,
opnieuw leert lopen (II, 193): ‘Aan den schouder van Hubertus of van Ursula oefende
hij zich thans dagelijks, voet voor voet, waarbij zijn opgeheven hoofd als dat van
een blinde zich stijf bewoog bij elken stap.’
Een enkel woord kan bij Adriaan van Oordt meer waard zijn dan een uitgewerkte
beschrijving: ‘Martinus, de aartsdiaken, die het priesterkleed om 't kleine lijf
verwrongen hield, want het was lentekoel...’ (blz. 3). Of: ‘...wanneer in de schouw
stronkige blokken ver-
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zakten en der vlammen roode adem de zaal intochtte’ (blz. 45). En ‘...heidevelden,
waar moerasmeeren, evenwijdig aan de vlakte, sluimerloerden’ (blz. 54). - ‘...toen
het hemelblauw tusschen rozig-paarse en roomwitte wolkjes vergroende, het dal in
schaduw verzonk en daarboven een enkele ster te zilveren aanving...’ (II, 28). ‘Buiten ruischte een voorjaarsstorm en stiet tegen den burg met windgehamer,
blazende op wolken van stof; en eindelijk barstend in regenvlagen smeet hij zijn
droppels en gescheurde bladeren tegen de vensters, waardoor de zaal in schemer
dreef, het wapentuig aan de wanden verflenste en het zilveren en koperen vaatwerk
op het dressoir en bij de schouw bleekig gloorden’ (blz. 104).
Ik haal dezen zin in zijn geheel aan, omdat men alleen zo de kracht van ‘waardoor
de zaal in schemer dreef’ naar behoren meten kan, en omdat u hier duidelijk wordt,
hoe Van Oordt, door zijn macht van zien en zeggen, een atmosfeer scheppen kan.
Men veroorlove me nog één citaat: het slot van hoofdstuk II, vol geheimzinnig, zwoel
verwachten in naren avond: ‘Zoo zaten ze hun gedachten uit te wisselen bij het licht
der standaardlampen, die gouden spiegels diepten in den tegelvloer en langs de
wanden schichtige schaduwvormen teekenden. Maar toen Gheride, als opgelost
uit den schemer der voorzaal, naderde, zwegen allen, bevreesd voor het
geheimzinnige van haar wezen; en kapelaan Zacharias plaatste zich, het oliegele
boek hanteerend, weder voor den lezenaar en sprak zijn trammelante woorden, de
laatste van den dag’.
Het is juist om al de schoonheid die Adriaan van Oordt
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ons schenken kan, dat ik me erger, als ik hem die schoonheid moedwillig zie
verzwakken en al te dikwijls verbrodden door allerhande excentrieke stijl-maniertjes.
Iedere alinea prijkt met taalvondsten: er zijn er dan natuurlijk uitstekende onder,
maar nog meer, helaas, die geen andere uitwerking hebben dan den best-gestemden
lezer te, vermoeien, omdat ze niet de dingen duidelijker suggereren, maar
integendeel op soms potsierlijke wijs om den pot draaien.
Ik hoop dat Adriaan van Oordt de jonge schrijvers nu wel bewezen zal hebben,
hoe kleingeestig en verderfelijk dat beginsel is, - door hem stelselmatig doorgedreven,
- dat men vooral niets zeggen mag zoals het door anderen al gezegd geweest is,
en dat men dus ook de allereenvoudigste zaken op buitengewone manier moet
uitdrukken.
Voorbeelden liggen voor het grijpen: iemand die veel gebaren maakt: ‘zijn
dwerggestalte met bobbelige ledematen verlevendigde zich in een standenreeks’;
‘zijn onwrikbare sikbaard vervreemdde zich van de dolle gebaren zijner armen’; ‘een
warmte vensterde zijn oogen uit in felle blikken’; of wat denkt ge hiervan: ‘heel de
burg leek hem thans een havezathe hunner liefde, die in alle ruimten zich geriefde
en de grijzig-zweetende wanden versierde met de schouwing hunner standen...’?
Iemand kijkt droef: ‘dan beleed zijn gelaat een verdroogde droefheid’; dat hij wat
later antwoorden zou, heet hier: ‘dat hij zijn antwoord beleenen zou aan den tijd’,
of een ander is blijde, ‘zijn smart voor een oogenblik te kunnen uitbesteden’, mensen
blijven ‘voor een hut zich warmen aan de zonnestralen, die den schemer
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beschadigend, de dauwdroppels verzwolgen of in de heide vallen deden’ (?); ‘...toen
langs de wanden lijfeigenen met brandende fakkels ontstonden...’ Kostijn balt zijn
vuisten: ‘de armen, hoekig aan 't lijf, volbrachten vuisten’, - overigens gebruikt verder
de een of ander nog menigmaal ‘zijn hoekarmen’, - en zo roept hij schreeuwrig ‘dat
hij niet door anderen geleid wilde worden, om als een knaap te stotteren bij een
aangelegenheidsbevloering, waarop geen anderen verwijlen zouden dan priesters,
die gewoon zijn met woorden te rinkelen en met de oogen te talen...’ (blz. 56). O
mijn hoofd! ik blijf niet staan bij al die woorden die naar hun betekenis laten raden,
- zoals die cypressenranden, die ‘der paden ommegangen inkennig stijf beperkten’,
of althans in een geheel anderen zin gebruikt worden dan in 't gangbaar Nederlands,
als: gewoon zijn ‘zich onder waardigheidsvormen te bevestigen’; nevels voltrekken
zich; heidenen verduisteren zich in het woud; mensen door zijn levensvoordracht
tot zich roepen; listig handwerk vervaardigen, in den zin van: met verstand gemaakt;
bloed ontginnen in den strijd; de openlijke heide voor de openliggende; ‘beiden
liepen de trappen af en verliepen zich elk afzonderlijk in de sombere samenleving
van den burg...’
Ik heb er al op gewezen, hoe angstvallig Adriaan van Oordt vermijdt, dat zijn
helden zouden spreken: zij gebruiken het woord, sturen woorden de zaal in, leiden
een samenspraak in met de woorden, gaan de stilte met een woordentred in,
ontsluiten hun stem, zenden hun stem hoogklankig op, slaan een woord aan, enz.,
enz. Nergens in die twee boekdelen, zult ge lezen: ‘zegde hij’ of ‘zei ze’: ik heb maar
één enkele plaats ontdekt,
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waar niet bepaald staat op welke bijzondere wijze er gesproken wordt; dat
voorbeeld vindt ge op blz. 57:
‘Jonge vriend’, sprak hij, ‘de duiding uwer woorden zie ik niet...’
Dit al te naakte ‘sprak hij’ zal Adriaan van Oordt ontsnapt zijn in een ogenblik van
aandachtsverslapping. Anders geeft hij zich ongelooflijk veel moeite om vooral het
eenvoudige te ontgaan.
Is het schone voor hem dan zo buitengewoon, dat hij 't altijd in het
verwondering-wekkende van het detail moet gaan zoeken?
Een heel gewoon mens kan zo schoon zijn, al zijn zijn gezichtstrekken, bij een
oppervlakkige beschouwing, niet interessant: maar om die uitdrukking van zijnen
blik, om een zekere eenheid tussen dien blik en zijn stem en zijn gebaar, dat
onbepaalbaar iets, dat ons de eenheid doet voelen tussen zijn uiterlijk voorkomen
en den geest, de ziel. Dat soort van schoonheid, de natuurlijk bloeiende, is haast
nergens in ‘Warhold’ te vinden.
Dat is erg genoeg, meen ik, al weet ik wel, dat het literair-ontwikkeld publiek in
het jaar des Heren 1907 het toch zo erg niet vinden zal... Jammer alleen voor het
literair-ontwikkeld publiek en zijn armoedige verbolatrie! Het is een veeg teken, dat,
in het concert van grotendeels verdiende lofuitingen rondom ‘Warhold’, er, zover ik
kan nagaan, niemand, buiten Carel Scharten in De Gids, aanstoot genomen heeft
aan de ultra-barokke en ongezonde, want in alle opzichten onwerkelijke taal, die
Van Oordt ons telkens en telkens weer opdringt. En dat o zo literair-ontwikkeld
publiek slikt maar alles, zonder eventjes het gezicht te vertrekken.
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Voor enige jaren reisde een wijze brahmaan door ons land, en er werd hem eens
gevraagd wat hij over 'k weet niet meer welken Westersen wijsgeer dacht. ‘Het is
een zonderling denker,’ glimlachte de grijsaard: ‘als hij u zijn neus wil tonen, dan
zegt hij (en hierbij bracht de brahmaan zijn rechterarm achter zijn hoofd over zijn
linkerschouder, en bereikte aldus met zijn wijsvinger de punt van zijn neus): Daar!’
Onder het lezen van ‘Warhold’ heb ik dikwijls aan dien brahmaan moeten denken...
Wil men nog een staaltje van den toon, die daar aangeslagen wordt in de meeste
gesprekken, waar hij nog lastiger wordt dan in de beschrijvende gedeelten? Ziehier
hoe Warhold spreekt tegen den half-wilden Kostijn van Buckhorst, graaf van Staveren
en van Sallandt, dezelfde die daareven niet wilde staan, ‘stotteren bij een
aangelegenheidsbevloering’ (blz. 56): ‘Hebt ge nooit ter versnelling eener goede
zaak of om uw aandacht aan een edel doel te hechten, uw beker laten staan tot
een verzuring?... Onnoozele, vergeef me, ik zal u heeten: vreemde in den tuin der
hooge werkelijkheid. Vermijd ter wille van een streven lijfelijke streeling en drager
zult ge worden van een wondersnarenspel, waardoor veel dingen, door uw
liefelijkheid gewekt, tot u zullen komen met een wederspel, een geestelijke streeling...’
Zo gaat het maar door, en het verwondert ons niet, dat Kostijn, die eerst en vooral
een ruwe krijgsheer is, bekennen moet: ‘de duiding uwer woorden zie ik niet,’ maar
de oude snaak heeft dat taaltje gauw aangeleerd: want wat verder toch (blz. 67) wil
hij verklaren, dat hij boos is, omdat zijn dochter niet komt, hetgeen hij doet in
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dezer voege: ‘Moet ik met mijn gramschap vergaderen en nog longer wachten op
de overgeblevene uit den bouwval mijner nakomelingschap. Ga haar halen!’
Waar zoekt hij het in Godsnaam uit? Vergaderen met zijn gramschap! De
overgeblevene uit den bouwval zijner nakomelingschap! Hier zijn we niet meer onder
middeleeuwse ‘Recken’, maar wel bij de ‘précieuses ridicules’, in het salon van
madame de Rambouillet, waar niet gezegd werd: ‘Schuif me een zetel bij de schouw’,
maar wel ‘Daignez avancer les commodités de la conversation devant l'empire de
Vulcain’.
Nu weet ik wel, dat Adriaan van Oordt zich slechts hier en daar tot zulk een
komisch-zinloze woord-kunst liet verleiden, en dat hij gewoonlijk zijn lust aan vreemde
wendingen botviert ter wille van een fijner schakering, of om een beeld dadelijker
voor ons te doen staan. Ongelukkig heeft het vreemde dan te dikwijls een heel
andere uitwerking: het houdt ons op, het verbreekt de organische verhouding tussen
het geheel, dat we zien moeten, en de details; de samenhang-der-beelden groeit
niet, als 't ware van zelf, voor onze ogen op. Het afzonderlijk ‘effect’ is te zwaar,
want het afzonderlijk beeld is te materieel om gewillig mee te gaan op den rythmus
van onze aandacht.
Mijn smaak zal weer dezelfde niet zijn als die van het literair-ontwikkelde publiek,
dat al lang de geweldigste kerrie-sausen gewend schijnt; maar ik houd er niet van,
dat de schrijver mijn aandacht telkens schokjes geeft, door kras op de lijn te drukken,
alsof ik die anders niet zien kon, en zijn bedoeling iedermaal onderstreept, terwijl
het resultaat toch schoner voor me of in me leven
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zou, als ik niet gedwongen was eerst en vooral naar de bedoeling te kijken. 't Is net
alsof ik een boek las, waar op iederen regel een gewichtig woord in vette letter zou
gedrukt staan.
Mag men Adriaan van Oordt geen lichtere hand toewenschen, als hij ons toont
hoe een meisje zich rekt met sierlijken ‘armen-uitgroei’, of den mond open heeft
‘aan de stevening harer kaken’, of ‘mistig treurende blijft als een ingezakte put,
waardoor het water leekt’?
Om mijn bezwaar duidelijker te maken wil ik hier op een alinea wijzen, die door
verscheiden critici, waaronder zelfs Carel Scharten, met bewondering werd
aangehaald:
‘De einden der gesprekken werden weder opgevat en zachtjes uitgewerkt, woorden
slordig zwervend van den eenen naar den ander, zooals in dagelijksche gesprekken
van menschen die elkaars gedachten en aard van spreken kennen. Enkele woorden
vielen, andere kwamen vaag te hulp. Luchters van stilte schoven tusschen’ (blz. 7).
Carel Scharten nu prijst het, dat hier de vergelijking: ‘als het licht van een luchter
schoof nu en dan de stilte tusschen hun spreken’, vervangen is door een
onmiddellijker beeld; maar voor mij wordt de werkelijkheid - ‘stilte’ - die schoon
voorbereid was door enkele rustige zinnen, verstoord door het al te
verrassendmateriële van die ‘luchters’, die me onverwachts als zware dingen voor
den neus worden geschoven.
Zulk een beeldend middel kan zeer mooi zijn, en het komt me zelfs voor, dat het
sublieme van den stijl niet anders te bereiken is. Het is juist de ‘geest’ van de
waarachtig-dichterlijke taal, dat zij de werkelijkheid van

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

445
de dingen in de werkelijkheid der verbeelding doet opgaan. Maar dan moet de
overgang van de ene tot de andere veel fijner zijn dan hier het geval is.
Zelfs waar Adriaan van Oordt ons verplaatsen wil in teerste gemoedstoestanden,
waar de woorden moesten vergeestelijkt zijn als schone blikken, daar kan hij aan
zijn vergrovende manie niet weerstaan, en ‘geest’ is juist wat men dan het meest
in zijn verbeelding mist. Typisch is b.v. de bladzijde - een gevoels-verhevenheid
van het verhaal, - waar, Warhold en Janne zich geheel aan hun liefde overgevend,
hun twee zielen in elkander smelten:
‘En elkander gelaafd aan de vorstelijke gaven hunner liefde, knielde hij weder
voor haar neer en smeekte haar, om hem niet te verlaten en de zijne te blijven als
een schaduw aan zijn leven. De hand lichtzinnig aan zijn hoofd, zag zij hem lachend
in de oogen, en dan kwam een ladder van wantrouwen in haar op, die het goudblauw
harer oogen verkoelde en den toon harer stem verzinken deed tot de droeve vraag...’
enz.
Het ergste nu is, dat de ‘effecten’ in ‘Warhold’ niet alleen hier en daar aangebracht
zijn, in doelmatige schikking en met het nodige spel, maar dat ze op elkaar liggen.
Alles is gelijkmatig uitgewerkt, wemelend van kleur, zonder voor- of achtergrond;
de al te scherpe weergave van soms toch zeer ondergeschikte bijzonderheden
belemmert den synthetischen indruk, en dan komen nog al die kronkelingen,
omschrijvingen, bonkigheden en buitenissige aardigheidjes van den stijl, dien zo
compact maken als die harde amandel-en-pistache-spijs, die men ‘nougat de
Montélimar’ noemt, en waar ge, al is ze nog zo heerlijk, helaas niet veel van eten
kunt.
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Dat ik het vooral over de stijl-techniek van Adriaan van Oordt heb, mag in de eerste
plaats aan hem zelf geweten worden: onder 't lezen treffen de middelen, die hij ter
uitdrukking aanwendt, veel meer dan het uitgedrukte zelf. Het is ons wel eens alsof
het gebeurende er alleen was als voorwendsel tot woordkunst.
Maar de stijl-fouten zijn het teken van een dieperliggend gebrek.
‘Warhold’ is een verhaal, - niet de lyrische objectivering van een persoonlijk gevoel,
maar wel een geschiedenis, in een streng-historische omgeving gelegen, en die
zich, daar voor ons, op zich zelf ontwikkelen en afwikkelen moet. Nu heeft de schrijver
- gehoorzamend aan een traditie waar hij nog niet genoeg baas over is, - die gehele
geschiedenis, onder den vorm van ‘sensaties’ willen geven. En dan nog sensaties,
die zeer persoonlijk, zeer vanoordts gekleurd zijn.
Het is alleen door de zinnelijke gewaarwording dat die roman tot ons spreekt. Het
psychisch gebeuren, dat er toch hoofdzaak is, bereikt ons alleen langs dat éne
vermogen van onzen geest: het verwerken van zinnelijke gewaarwordingen. Kàn
dat, zonder dat we 't eindelijk toch als een beperking, als een verarming zouden
gaan voelen? Misschien... al weet ik niet of zelfs meesters als Jac. van Looy, of Ary
Prins, er zouden in slagen... Maar Adriaan van Oordt heeft heel zeker de moeilijkheid
niet kunnen overwinnen. Want - dit zal eerst wonderzinnig klinken, - zijn sensatie
is niet diep genoeg: zij is wel scherp, te scherp soms, maar - afgezien van al het
zonderlinge dat er aan kleeft, - zij blijft te zinnelijk, te materieel. Het is juist doordat
ze te materieel blijft, dat
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ze hare kracht in overdreven scherpte moet zoeken.
Adriaan van Oordt heeft alle trekken van zijn werk, tot de minste toe, uit zijn eigen
innerlijke wereld willen halen. Maar die innerlijke wereld, hoe rood en goud en wit
blinkend ook, was toch niet rijk genoeg om haar schepping tot groot leven op te
voeren.
Het is niet alleen in den stijl, het is ook in de opvatting zelve, dat de werkelijkheid
van het uiterlijk-gegevene niet één kon worden met de werkelijkheid van de
verbeelding.
Het gegeven is als geheel objectief gehouden, met allerlei historisch materiaal
opgebouwd: maar alle bijzonderheden worden in subjectieven vorm meegedeeld.
Er is overal een tweeheid, die Adriaan van Oordt niet heeft kunnen oplossen.
Het feitelijk gebeurende leeft niet op zich zelf: we zien overal den regisseur. Zoals
hij verleerd heeft, iets op eenvoudige wijze te zeggen, zo kunnen de door hem
gestijleerde spelers niets meer op eenvoudige wijze doen. Zij spreken allen dezelfde
decoratieve taal, op een effen rythmus, waar geen hartstocht of geen beweging der
ziel ooit doorbreekt. Ze staan ook decoratief: ‘de handen op de knieën, vanwaar 't
gewaad al gleuven-makend in verbreeden uitbouw neerkwam, volgde hij...’ - ‘en
dan opgestaan, terwijl zijn pluviale in een golfoverslag tegen zijn hielen eindigde,
sprak hij...’ - ‘in een statigheid, de plooien van zijn gewaad als richels tegen hem
aan, liep hij...’ - of ‘hij stond als aan den vloer geboren (sic) in zijn standvastig
gewaad, waartegen de vouwen sterk als beeldhouwwerk uitgehouwen waren...’
enz. Tot de gemoedsuitingen toe zijn decoratief.
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En daar wij ze niet anders vatten dan in zover ze ons door beelden van gebaar of
spraak getoond worden, blijven de innigste roerselen ten slotte onverklaard: bij
Warhold zelf schijnt de zinnelijkheid, die hem ten onder brengt, een tweede ik, dat
ineens de plaats van het andere ik komt overnemen. De zinnelijke sensatie
overheerst van 't begin tot het eind, in de ontwikkeling van den roman als in de taal.
Waar zij zinnelijk blijven mócht is ze dikwijls prachtig, maar ze blijkt anders onmachtig
om ons in rechtstreekse aanraking te brengen met het psychisch-menselijke.
Hetgeen er het meest aan dit werk ontbreekt, is ‘ziel’.
‘Warhold’ heeft een tekort aan objectief én aan subjectief leven. De innerlijke
wereld die ‘Warhold’ schiep is niet groot, niet machtig, niet omvademend, niet
algemeen genoeg om ons geheel in zich op te nemen, zó dat we vóór het verhaal
zouden staan gelijk Van Oordt zelf er vóór stond, en het van uit zijn binnenste zouden
gaslaan.
Bij van Oordt gaat de sensatie haast nooit van de zinnen tot de ‘ziel’, - tot datgene
wat ons volledig-mens-zijn uitmaakt.
Ik heb hoger aangetoond, hoe zij juist de innigste gevoelens te dikwijls vergroven
moest. Geen wonder, dat die personages, àls hun innig gevoel ter sprake moet
komen, er uiting aan geven op ene, wel uiterlijk onder allerlei rhetorica verbloemde,
maar in den grond toch haast schaamteloos rechtstreekse wijze. Warhold, die we
reeds hoorden praten over zijn hartebrand, ‘dien ik nu liefde noemen zal’, blijft
onverbeterlijk, zolang hij van zijn binnenste getuigen wil. Den eersten keer dat
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hij en Janne elkaar in vertrouwelijke woorden benaderen, valt hij weer met de deur
in huis: ‘Jonkvrouw, ik bewonder u in dit schoone overkleed der ziel en gaarne zou
ik in 't heilige van uw zieleleven zelf verwijlen, want wonder ombloeit mij, nu ik
aanmerk...’ enz. Het jonge meisje dient hem overigens van antwoord op denzelfden
toon: ‘...en al ben ik ongewoon als een distel stekelig aan den weg te staan, heb ik
behoefte aan bekleeding aller dingen, aan een teedere aanwending van het woord
en aan een hoofsche geleidelijkheid in manieren en gedachten, waarlangs men
ongemoeid tot een verheven hoogte ijlen kan.’ En in het toneel, waarin ze elkander
hun liefde bekennen (blz. 87) is dezelfde ongevoeligheid:
Goudbruin smeulde het licht zijner oogen onder het roetig gewelf der
wenkbrauwen. Zijn trekken effenden zich in de ademloosheid zijner aanbidding,
waarbij de loovertjes in opschudding kwamen (sic); en gelijktonig vloden de woorden
van zijn lippen: ‘Zoete jonkvrouw, wel zaait ge en met een licht jonkvrouwelijk gebaar,
geluk onder hen, de uitverkorenen, die rondom uw schreden leven, en laaft den
reiziger op hobbelige wegen met honingzoete woorden, zoodat mijn ziel zachtkens
aan het lichten gaat te midden der onherbergzaamheid, waar de vrome voetstap
verzandt en de boomen hun takkengeraamte tegen den hemel dragen’.
En behoedzaam opstaande onder een duizendvoudige ontrimpeling zijner
gevoelige albe, zag hij haar aan met een rechtuit gaanden blik en ging voort: ‘niet
droef en niet bang ben ik, mijn huis te zijn uitgegaan, om het wilde te temmen, want
nevens u, jonkvrouwe, voldragen mijn gedachten zich tot uitbouwsels met
wondermooie
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vergezichten, waarover de hemel immer blauwt’ Neen, ik houd er mee op... Kan het
holler en valser? Het lijkt een parodie.
De enkele malen dat Adriaan van Oordt teerdere sferen van ons innerlijk bereikt
laten nog beter gevoelen, door de tegenstelling, hoe zijn sensatie gewoonlijk te kort
schiet. Zelfs prachtige brokken zijn zwaar van een sensatie die niet verder dan de
zinnen gaat.
Ik gewaagde met bewondering van de beschrijving der mis in 't eerste hoofdstuk;
maar men vergelijke die nu eens met de mis die het boek sluit: in de eerste zien we
toch maar de uiterlijke praal van den eredienst, in de andere, die, daar wil ik op
drukken, juist de kracht van den eenvoud heeft, is de schoonheid van 't geloof, een
breed en sterk gevoel dat ons inneemt, dat we meeleven tot het zuivere slot:
‘Dan trad een stilte in. De priester nuttigde het heilige brood en den heiligen wijn.
En het bewustzijn hiervan ging als een onmerkbare siddering door de harten der
menschen, die dan bevredigd, een schemer voor de blikken, als ware een engel
*
voorbijgevlogen, opstonden, zich moeizaam wennend aan het dagelijksche leven’ .
Er is, heel in 't begin van het boek (blz. 11) een visioen van de Heilige Maagd,
waarin de twee wijzen van waarnemen, de vergeestelijkte, die we bij Van Oordt
doorgaans missen, en de bloot-zinnelijke, nevens elkaar staan:

*

Een soortgelijke plaats, II, 48: ‘...het gouden oogenblik der Communie, wanneer alles stilstaat
en de stilte als een gezongen hymne het hart tot weldadige beving ontroert...’
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‘Hij zag de maagd, onbewust de geheimdaad wachtend, door het leven gaan, zich
in barmhartigheidsovergave van haar teere lijf, dat nimmer brak in de omlijning, tot
ongeluk en armoe nijgen, zoodat de ongelukkige aan den weg verkleefden haar
nastaarden, hoe ze in schredeloozen gang voortschreed. Haar kleed zuchtte over
de aarde’.
Maar onmiddellijk daarop, waar we 't sublieme moesten benaderen, krijgen we
niet anders meer dan uiterlijk kleur-gewarrel:
‘En 't zacht gedragen blauw van haren mantel, het paars van hare tunica schonken
zichzelve weg onder de omgeving, aan het zwart, dat in een diepte blauwde, aan
't troostelooze grijs, waarin het paars regenwolkte en aan het rood, welks hittigheid
verkoelde in een blauwen toon’.
De zielewijding gaat ineens kapot onder dat brutale impressionisme. De laatste
zin, die tot de mooiste van den bundel behoort, laat ze dan weer zacht opleven, voor één ogenblik: ‘'t Was of haar lichaam rees. Haar hoofd stond in de zon, haar
haren zonnestraalden en haar gelaat, zilverbleek, glimlachte naar de dalen’.
Als men den stillen tover van zulke muziek - bij Van Oordt helaas te zeldzaam, in zich bewaart, dan voelt men haast voortdurend een beklemmende zwoelte in
‘Warhold’ drukken, alsof er daar iets aan het sterven was, - alsof men daar, in
gewaden van brocaat en goud, de laatste schoonheid uitvonkelen zag van een vege
kunst: een soort van sensitivisme, dat ten slotte onze ruimte-verlangende
menselijkheid toch niet bevredigen kan.
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En men gaat dan zo gauw mogelijk blootshoofds lopen in de frisse open lucht, of
leest weer wat in zijn Homeros.

1907
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Willem Kloos en de 18de-eeuwse dichtkunst

Met zijn jongste werk, dat hij betitelde: ‘Een Daad van eenvoudige Rechtvaardigheid’,
heeft Willem Kloos tweeërlei gewild: der liefhebbers oog en verbeelding stil verblijden
door mooie dingen uit de 18de-eeuwse porselein-kast weer te voorschijn te halen,
- en te gelijk aan onze literatuur-geschiedenis een geheel nieuwen draai geven door
de ontwikkelingslijn der na-Vondelse poëzie eens flink te verleggen.
Dat Kloos overal gelijk heeft of niet is ten slotte bijzaak, als hij maar schoonheid
doet begeren en schoon leven wekt. Maar in dit boek wordt ge door zoveel ontstemd,
dat het wel zeer twijfelachtig wordt, of de 18de eeuw en wijzelf er mee gebaat zijn.
Het was toch zo eenvoudig: Kloos had gegrasduind in de dichtkunst van den
‘pruikentijd’, en bevonden dat ze zo kwaad niet was als hij zich eerst voorstelde. Hij
zou ons nu zijn vreugde meedelen, - ons door die aangename beemden rondleiden,
zekerder in zijn pretentieloos gekeuvel dan alle zwaar-op-de-handse
‘wetenschappelijkheid’.
Maar helaas, waarom is Kloos nu geworden als een koning zonder zelfbedwang?
Hij kan soms zo fris vertellen van het genot dat hem
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zijn 18de-eeuwers gaven, maar juist als uw belangstelling dan het oor gaat spitsen,
begint Kloos, met een doodkalm gezicht, over veel latere koetjes en kalfjes te praten,
als daar zijn de ‘dominé-dichters’ Beets, Ter Haar, en Ten Kate, die voor de zoveelste
maal uit de sloot worden gehaald. De trouwe lezer van de literaire kronieken in ‘De
Nieuwe Gids’ slaat die bladzijden maar over, doch valt dan weer midden in een kapen kerfpartij tegen de ‘socialistische dichters’ of de ‘gedachten-dichters’. Vaker nog
zet Kloos het op een drafje naar dien kapotten windmolen van Jonckbloet... Goed,
daar ligt hij in duigen, we kunnen eindelijk voort... Maar neen, er is waarlijk toverij
in 't spel: aan elken kronkel van den weg ziet Kloos den windmolen weer staan; in
de meest arcadische landschappen verrijst telkens en telkens zijn gammel gevaarte,
en daar wordt dan nog eens en nog eens dezelfde fantasia uitgevoerd. Jonckbloet
und kein Ende!
Het werkt daarbij als droge komiek, dat Kloos zo dikwijls klaagt over gebrek aan
ruimte: hij zou meer van zijn geliefde poëten willen aanhalen, hij moet zelfs de
dichters uit den na-tijd der 18de eeuw buiten zijn beschouwing laten, waardoor zijn
beeld van de ontwikkeling nog fragmentarischer wordt. Maar waarom dan al die
uitweidingen, en gesteld dat het voor Kloos geen uitweidingen zijn, al die
herhalingen? Waarom zo menigmaal, pijnlijk-uitvoerig en tergend-geduldigjes, op
hetzelfde aangedrongen? Waarom den toehoorder zo onverbiddelijk bij 't knoopsgat
van zijn jasje houden, om hem b.v. op het hart te drukken, dat ‘feitenkennis alleen
toch nog geen kritikus uitmaakt’ (blz. 156, vgl. 222 vlg. en passim!) Wie zou op het
weefgetouw van zijn
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proza stelselmatig de waarlijk niet bijster paradoxale mening gaan uitwerken, dat
een archivaris niet noodzakelijk verstand van muziek heeft?
Zo geraakt ge maar langzaam, langzaam voort, en bekent dat Kloos, altijd maar
doorkoutend koninklijkgemoedelijk in zijn luierstoel, soms even onvermurwbaar
vervelend kan zijn als een professor op zijn gestoelte.
O ja, 't is nog doorgaans de taal van Kloos, sierlijksterk, en op menige bladzij
geniet ge van het onverwelkbaar frisse en veerkrachtige schoonheids- en
levensgevoel, - in een dichterziel blijft er altijd een subtiel licht hangen, - maar achter
den dichter Kloos hindert hier de figuur van den criticus Kloos. Want ge merkt al te
goed dat de criticus Kloos hier niet is datgene wat hij schijnen wil, datgene wat hij
waant te zijn. Want de criticus Kloos doet heel groot, alsof hij zo heerlijk-rustig op
een hoogvlakte van wijsheid stond, van waar hij alle verhoudingen overzien kon,
en geeft hoog op van zijn ‘objectieven kijk’ en afkeer van polemiek. Terwijl de helft
van zijn boek uit polemiek bestaat, en wel een tamelijk onmalse, nu en dan
onappetijtelijk bitsige. Die vriendelijke 18de eeuw, die hij allervriendelijkst bejegent,
heeft hem waarlijk niet vriendelijk gestemd jegens al wat daarbuiten ligt. Dat is het
pijnlijkste: de kalm-aartsvaderlijke gemoedelijkheid is maar voorgewend, Kloos'
antipathieën komen er overal doorsteken, waar ge die 't minst verwachten zoudt,
waar ze met de besproken zaak waarachtig niets te maken hebben (een typisch
staaltje blz. 76). Hij kan ze niet meer onderdrukken, en ge krijgt eindelijk lust, de
slachtoffers van Kloos te verdedigen, tegen die 18de-eeuwers, waaronder hij ze
verpletteren wil. Geen mens
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toch die niet geloven zal, dat er uit ‘den gedachtendichter’ Verwey, de
‘socialistische dichters’ Gorter en Henriëtte Roland Holst, en zelfs den ‘dominédichter’
Beets, een betere bloemlezing samen te stellen is dan uit een Arnold Hoogvliet of
een Lucretia van Merken.
De onhebbelijke toon van Kloos wordt wellicht het best verklaard, zo niet
verschoond, door zijn uitgesproken geloof dat hij het toch veel beter weet dan wie
ook, dat hij de man is, die ‘zijn Nederlandsche dichters kent precies zooals ze zijn’
(blz. 58; vg. blz. 38, 85-86; en passim), dat hetgeen hij zegt even onomstootbaar is
als ‘tweemaal twee vier is’ (blz. 14). Waarbij dan de wonderlijke waan past, dat
niemand vóór hem de 18de eeuw waarlijk gezien had, en dat hij het nu eerst is, die
‘een heel tijdvak onzer Nederlandsche letterkunde’, dat ‘in 't vergeetboek geraakt
was’, weer ‘omhoog op zijn eigen pootjes zet’ (blz. 14).
Kloos gaat er prat op, dat hij nu eindelijk het aanzien van Jonckbloet gebroken
heeft. Och kom, dat heeft Van Vloten reeds gedaan, in 't jaar zoveel, en Van Deyssel,
in 1888, noemde hem ronduit ‘een der allersaaiste pieten onder de Hollanders van
het midden der 19de eeuw’ (Verz. Opst. II, 122). Onder de lezers van Kloos zal er
wel niemand Jonckbloet's esthetisch oordeel voor betrouwbaar gehouden hebben.
Waarom dan een dik dozijn malen - soms bladzijden lang - tegen den eersten
schrijver ener groot-aangelegde geschiedenis der Nederlandse letterkunde met een
anachronistische heftigheid uitgevaren? Dat schimpen zonder eind gaat u eindelijk
zo nutteloos-overdreven lijken, dat ge aan de
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onwaarde van Jonckbloet begint te twijfelen, en zijn werk weer opslaat. En dan
ontdekt ge, dat hij 't met de 18de eeuw niet altijd bij 't slechte eind heeft, en dat zijn
uitspraken omtrent al die poëten van den derden of vierden rang, soms zó weinig
van 't algemeen oordeel van Kloos verschillen, dat niemand zich, buiten Kloos, om
het verschil zou opwinden.
Overigens blijkt dan ook, dat Kloos niet altijd Jonckbloet met de nodige ‘objectieve’
aandacht heeft gelezen. In zijn eerste studie, over Lucas Rotgans, citeert hij hem
toch op een vrij elliptische wijze (blz. 16): ‘De Lierzangen noemde hij ‘bombastisch’,
alsof het Swanenburgjes waren, terwijl die rustige verzen voor ons lateren hoogstens
minder belangwekkend te noemen zijn. En evenmin heb ik in den Willem III, een
epos in 8 zangen, en van ruim 9000 verzen, iets, zooals Jonckbloet het nijdigjes
uitdrukt, ‘wanstaltig's’ ontmoet. In werkelijkheid is het een kranig maar koud stuk
4

werk...’ Wat staat er nu in Jonckbloet (V , 108): ‘Als hij verheven wil zijn, is hij vaak
bombastisch...’ En van den Willem III legt hij nogal bezadigd uit, waarin het
wanstaltige van dat epos voor hem bestaat: ‘De allegorische en mythologische
personages, die hier vaak onder de heldenfiguren optreden, maken niet zelden
eene potsierlijke vertooning en geven aan het geheel eene wanstaltigheid, die het
dichtstuk, ondanks eenige schoone plaatsen en levendige beschrijvingen, ter
vergetelheid gedoemd heeft’.
Wat verder, waar Willem Kloos, den heiligen naam van Racine profanerend, ons
een inderdaad allergrappigst toneel van Rotgans wil opschotelen (blz. 41 vlgg.),
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heet het: ‘Wat Jonckbloet kortaf vinnigt, zooals ik hierboven zeide, dat er in
Rotgans' stukken noch tragische toestanden noch karakters voorkomen, dat is weer
een van die ouderwetsche dooddoeners, afkomstig van vroegere theorieën over
het drama, waar de moderne lezer ongevoelig voor blijven kan... Dat zij (die
tooneelstukken) minder geschikt zijn om gespeeld te worden, (iets waar Jonckbloet
altijd aan dacht en wat den doorslag bij hem gaf, als hij de rekening zijner indrukken
opmaakte) dat kan best waar zijn, maar een geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde is ook geen geschiedenis van het Nederlandsche tooneel, zooals de
professor in zijn boek zich wel eens verbeeld te hebben blijkt. De vertoonbaarheid
van stukken heeft, zooals ieder weet, met hun letterkundige waarde niets uit te
staan’. Dezelfde beschouwing wordt ons nog eens, langdradig genoeg, ten beste
gegeven op blz. 220-221, en wel als ‘een nuchtre, onwederlegbare waarheid’. Zo
weten we 't: vermeet u niet, in een tragedie naar ‘tragische toestanden’ te vragen
of ‘karakters’, - ook niet naar psychologie? innerlijk leven? - of ge wordt voor
ouderwets gescholden: als die tragedie als vers-werk maar interessant is! Och,
twisten we daar niet over: er zou over zo veel te twisten zijn! Maar het koddige van
't geval is nu, dat Jonckbloet van Rotgans' toneelstukken juist niet zegt, dat ze
4

‘minder geschikt zijn om gespeeld te worden’, maar wel (V , 97-98): ‘Zoo zijne
drama's al niet door tragische toestanden noch door karakterteekening uitmunten,
toch moet men erkennen, dat daarin, vooral in zijn ‘Scilla’, tooneelen voorkomen,
pathetisch genoeg om het publiek te boeien; en het verwondert dan ook
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niet, dat die stukken ‘op den Amsterdamschen Schouburg eene algemeene
goedtkenninge en toejuichinge der aanschouwers behaalt hebben (Halma)’. Hoe
heeft Kloos dan zijn Jonckbloet gelezen? Zeker met een, voor een ‘objectief’ criticus
zonderlinge kribbigheid, als we elders zien hoe de professor er van langs krijgt,
4

omdat hij zich onderwonden had, in een biographie onschuldigweg te schrijven (V ,
150): ‘In 1768 ging hij (Nic. van Winter) een tweede huwelijk aan met de reeds niet
zeer jeugdige jonkvrouw Lucretia Wilhelmina van Merken (geb. 1721), die de
boezemvriendin zijner eerste vrouw geweest was.’ Waarop Kloos (blz. 243):
‘Jonckbloet toch, die zich, in zijn ongeestig subjectivisme, zelfs niet ontzag de
wezenloos-flauwe mop te tappen, dat zij ‘een reeds niet zeer jeugdige jonkvrouw’
was, toen zij in het huwelijk trad met Nic. van Winter, alsof dat iets tegen haar kunst
of zelfs ook maar tegen haar menschzijn kon bewijzen...’ enz. Die arme Jonckbloet
mag geen oog verpinken, of hij krijgt dadelijk een veeg uit de pan.
Het is zeker een uitgemaakte zaak, dat Jonckbloet niets had van dien fijnen zin
voor verzen-schoon, die in Nederland eerst door de Nieuwe-Gids-beweging werd
ontwikkeld. Wie, onder de critici uit zijn geslacht, bezat dat teergevoelig orgaan voor
de geheime, zinnelijkgeestelijke muziek van het vers? Kloos wijst zelf (blz. 41) op
‘het van het onze verschillende aanvoelingsvermogen onzer onmiddellijke
voorgangers, ook van Huet en Potgieter’, waardoor veel Nederlandse poëzie uit
vroeger eeuw ten onrechte verwaarloosd werd. Ten andere beschikt Kloos over
schatten van toegevendheid, waar hij met verzachtende omstandigheden het pleit
voor
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zijn 18de-eeuwers wil winnen: hij wijst er dikwijls op, dat er rekening moet worden
gehouden met den tijd waarin zij leefden, o.m. op blz. 78: ‘ Lucas Schermer is wel
degelijk een poëet, niet een poëet zooals wij ons dien wenschen voor ons geestelijk
zelf in onze dagen, maar een dichter, zooals in zijn tijd een dichter moest zijn’.
Waarom dan niet dezelfde historisch-waarderende onpartijdigheid tegenover
Jonckbloet, wien men toch niet te hard aanwrijven mag, dat hij een tiental jaren vóór
Jacques Perk's verschijning schreef?
Maar er zíjn geschiedschrijvers onzer literatuur, die zich meer te beklagen hebben
dan Jonckbloet: zij namelijk, die Kloos niet aanvalt, maar verzwijgt.
Ik heb er al op gewezen, hoe Kloos zich herhaaldelijk als den ontdekker der 18de
eeuw voorstelt. Hij doet net, alsof niemand vóór hem iets van die 18de eeuw vermoed
had. Maar waarom het niet zonder omwegen gezegd, daar toch eenieder de bewijzen
kan controleren: het is niet waar, dat Kloos ons veel nieuws omtrent de leesbare
poëzie der 18de eeuw meedeelt, - het is niet waar, dat er zulk een verschil zou
bestaan tussen zijn oordeel over die poëzie, en dat van Hofdijk, Van Vloten of Albert
Verwey. Het verschil is doorgaans slechts een nuance, - een nuance van den smaak,
waarover niet zo apodictisch mag gevonnist, en zoveel gal gebrouwen worden.
De ‘Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde’ van Hofdijk dagtekent van
1856. In Noord-Nederland geen onbekend werk, meen ik: te Brussel werd het als
schoolboek gebruikt, toen ik mijn middelbare studiën deed, - mijn exemplaar was
e

een 7 druk, van 1886,
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en uit dien tijd herinner ik me nog zeer levendig de kennismaking met de ‘Kermis’
van Rotgans. - De ‘Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letteren’ van Van
Vloten verscheen in 1865 en zes jaar later kwam zijn ‘Bloemlezing uit de
Nederlandsche dichters der achttiende eeuw’, waaraan men vooral verwijten zal,
dat ze niet minder dan 664 grote bladzijden beslaat. Het spreekt vanzelf, dat in de
jaren '90 een minder uitgebreide en kieskeuriger anthologie van node was, en
daarvoor zorgde Albert Verwey, de vroegere vriend van Willem Kloos en
medeoprichter van De Nieuwe Gids, in twee smakelijke deeltjes van zijn serie
‘Nederlandsche Dichters’; de verbindende tekst geeft beknopt de ontwikkelingslijnen
*
aan, die lopen van Vondel tot aan Jacques Perk: net wat Kloos nu doen wilde . Wel
neemt Verwey daar slechts verzen op van Poot, Hoogvliet, Lucretia van Merken en
O.Z. van Haren, maar... of Verwey niet meer bereikt heeft met die enkele bladzijden
dan Kloos met zijn dikken bundel? Nu, laten we 't zo, - de vraag is alleen: waarom
doet Kloos alsof hij van die toch zeer gelukkige poging nooit wat gehoord heeft?
Wil de lezer nu maar eens nagaan wat Van Vloten en Hofdijk over iederen door
Kloos behandelden 18de-eeuwer schrijven, dan moet hij wel de slotsom trekken,

*

Terloops stip ik daar een zonderlinge vergissing aan: in ‘Roemer Visscher tot Feitama’ blz.
2-3, bewijst Verwey het geleidelijk afnemen van het Vondeliaanse in het vers aan deze drie
stadia: Hoogvliet's Abraham, Van Merken's Germanicus en Feitama's Henriade. Maar die
Henriade is van 1733-53, en Germanicus van 1779.
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dat Kloos hier alle reden tot zelfverheffing miste. De waardebepaling van Kloos
is over 't algemeen niet nieuw Alleen Zeeus, van wien Kloos slechts een enkel
gedicht prijst, ‘De Wolf in 't Schaapsvel’, een satire tegen de geestelijkheid (Zeeus
verschijnt dus als een dier ‘gedachten-dichters’, door Kloos anders zo verafschuwd),
alleen Zeeus werd door Hofdijk over 't hoofd gezien; niet echter door Van Vloten.
‘De Wolf in 't Schaapsvel’ staat in zijn bloemlezing, evenals De Lannoy's ‘Gastmaal’.
Van de vijf gedichten van Dirk Smits, die Kloos in hun geheel opneemt, vind ik er
vier bij Van Vloten, drie in de bloemlezing voor schoolgebruik van R.K. Kuipers
(1887) en Hofdijk roemt er drie. Rotgans kan men ook in Kuipers ruimschoots
waarderen. En Poot? In welke geschiedenis der Nederlandse letteren, in welk
school-handboek, wordt er van hem niet evenveel goeds gezegd, als Kloos het
doen mocht? Het was te verwachten, dat Kloos nu zachter zou gestemd zijn. Mis!
Hij wil niet zien, dat hij hier, naar de Franse zegswijs, open deuren instampt, hij zit
in den waan gevangen, dat zonder hem heel de 18de-eeuwse poëzie ‘in 't
vergeetboek’ bleef, en, 't is haast ongelooflijk, zonder de minste aanleiding en al
noodzaakt hem weer de ‘betrekkelijk-kleine beschikbare plaats’ zijn bloemlezing uit
Poot in te krimpen, toch gaat hij nog eens, vier bladzijden lang (150-153), de critici
en literair-historici uitmaken, omdat ze ‘het publiek maar telkens weer op werken
wezen, die volstrekt niet mooi waren, als zouden dat de meesterwerken onzer
dichtkunst zijn, terwijl men tegelijkertijd het wezenlijk-schoone, dat in onze
letterkunde, zoo goed als in elke andre, wordt aangetroffen, met een paar
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schampre opmerkingen in den hoek liet staan’. En daarbij spreekt hij nog de hoop
uit, ‘dat dit boek er toe moge bijdragen, om een juistere opvatting van onze vroegre
Hollandsche kunst algemeen te maken, dan die tot dusver voor de ware gegolden
heeft’. 't Wordt toch al te bar! In een tijd, dat Kloos nog nooit enig belang in
18de-eeuwse poëzie had gesteld, gaf Verwey in zijn kleine bloemlezing al meer
mooie verzen van Poot dan er thans in 't boek van Kloos te vinden zijn. Kloos brengt
ons ‘De Maan bij Endymion’ alsof niemand ooit dat gedicht had opgemerkt (blz.
142) en smaalt daarbij wéér eens op zijn voorgangers, die soms ‘een heel andren
smaak’ toonden. Maar van de zes gedichten, die Kloos ons als het beste van Poot
voorhoudt, zijn er vier in Van Vloten's bloemlezing. Onder wat minder goede, dat
sta ik gaarne toe, - en het mooiste juist ontbreekt er: De Maan bij Endymion. Maar
dàt gedicht heeft Potgieter al bekend gemaakt, en dàt gedicht juist opent de rij bij
Verwey, en verder treft u daar nog ‘Dankoffer aan Erato’, insgelijks door Kloos
overgedrukt. Wel jammer, dat Verwey ook niet ‘Op de Dood van mijn dochtertje’
heeft opgenomen: wellicht omdat het overbekende vers reeds te vinden was bij Van
Vloten, bij Hofdijk, en zelfs in de bloemlezing van Penon, die, zoals men weet, iets
als de illustratie van Jonckbloet's Geschiedenis wil zijn. En daarna staat het weer
in ‘Dichters uit den Ouden Tijd’ van Prof. Kalff, en in ‘Onze Letterkunde’ van Dr. Van
der Valk, en... waarschijnlijk in vele andere bloemlezingen nog, want ik lees in Evert
's ‘Geschiedenis der Nederlandsche Letteren’ (een Handboek voor Gymnasia en
Hogere Burgerscholen), dat Poot's lijkzang
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op zijn dochtertje ‘populair geworden en gebleven’ is. Populair! Alleen Kloos
vermoedde er niets van: 't is toch onmiddellijk achter 't overdrukken van dat gedicht,
dat hij tegen de critiek dien nieuwen aanval richt, waar ik hoger op wees (blz.
150-153).
Met deze enkele opmerkingen bedoel ik alleen een bijdrage te leveren tot de
psychologie van Willem Kloos als criticus.
Nu begin ik echter te vrezen, dat ik hem wellicht wat te kort doe: er zijn mooie
bladzijden in zijn boek, mensen als Lucas Schermer of Dirk Smits worden er ons
veel nader in gebracht, we genieten hier en daar van fraaie verzen, waar inderdaad
niemand op gelet had, en Kloos kan zo fijn de schoonheid van een vers doen voelen.
Maar het goede dat hij ons hier brengt gaat wat verloren in al het druk-doen van
zijn schimp- en zelfverheffingsmanie.
Wat Kloos nog het meest ontbreekt is de zin der verhoudingen. Door dit gemis
wordt zijn ‘daad’ er waarlijk een zeer onrechtvaardige.
Het treft al tamelijk onaangenaam, dat diezelfde criticus, die soms zo scherp kan
rechten, van uit de hoogte, zich blijkbaar niet bij één maat en één gewicht houdt,
en ingenomen door zijn ontdekking der 18de eeuw, met de meest verregaande
toegevendheid zijn 18de-eeuwers vertroetelt. De banaalste, dorste en saaiste
dilettanten worden daar nog belangrijk genoemd. Merk wel dat Kloos, wanneer hij
bepaald werk van een dichter wat ingaand bespreekt, met aanhalingen daaruit, op
een paar uitzonderingen na niet geestdriftig kàn doen: hij geeft ons zeer duidelijk
den indruk, dat hij woestijnen van
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verveling heeft moeten doortrekken, om hier of daar een aardig vers-gewasje te
vinden. Maar toch wil hij beschouwd worden als de Colombus, die ons met een
nieuw literair wereld-deel rijker maakt. En aarzelt zelfs niet de poëzie der 17de eeuw
minder genietbaar te noemen dan die der 18de: ‘ik, voor mij, moet er voor uitkomen,
dat de 17de eeuwsche gedichten met hun tallooze toespelingen op de vergankelijke
gebeurtenissen van den dag, die zonder uitvoerige commentaren voor een thans
levende in 't geheel niet zijn te begrijpen, en zelfs dàn nog, slechts matigjes zijn te
genieten, mij voor een gewoon-ontwikkeld, hedendaagsch lezer lang niet zoo
bevredigende lectuur schijnen te wezen, als de zich meer met de voorstellingen der
toen-vroegere geschiedenis en met 's menschen innerlijk leven bezig houdende
verzen der 18de-eeuwers kunnen zijn’; waarop hij weer eens nodig acht te
verzekeren, dat zijn inzicht ‘het het meeste bij 't rechte eind heeft voor nú en altoos’
(blz. 12).
Wie, de beste 18de-eeuwse verzen lezend die Kloos zelf ons meedeelt, evenveel
belang kan stellen in Tromp of De Ruyter als in ‘De Dapperheid der Bontgenooten
van den jaare MDCCVIII’ of in Eneas en Turnus, of in Abraham den Aartsvader, en wie zo maar klakkeloos hoort verkondigen dat Rotgans, Schermer, Zeeus,
Hoogvliet, Poot en Smits, mitsgaders de dames Juliana Cornelia de Lannoy en
Lucretia van Merken, zich in hun verzen meer ‘met 's menschen innerlijk leven’
hebben beziggehouden dan, laat ons maar zeggen Bredero, Hooft, Vondel en
Luyken, - die blijft een ogenblik onthutst staan en... glimlacht, ontwapend.
Eenzelfde verrassing biedt het oordeel over De
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Lannoy's treurspelen (blz. 224): ‘haar treurspelen heb ik bevonden te zijn
allerleesbaarste werken, die, wat harmonische schoonheid van beweging en klank
betreft, zeker verre moeten onderdoen voor die van Vondel, maar bij wier pittige
levendigheid van samenspraak en streven naar een heel klein beetje psychologische
uitbeelding, Vondel's zuiver-artistiek zooveel hooger staande kunst toch heelemaal
niet haalt’. Zoals doorgaans in dit boek gebeurt: we gaan met gespannen verwachting
de verzen lezen die Kloos als voorbeeld opgeeft, en... hoe onbeduidend en
futloos-banaal dat Voltaire-afkooksel, de vier laatste tonelen uit ‘Leo de Groote’!
Pittige levendigheid van samenspraak? Meer ‘reëele psychologische uitbeelding’
dan bij Vondel?! Ziet ge hier duidelijk genoeg de moedwillige vooringenomenheid?
Kloos gedraagt zich zo onrechtvaardig tegenover de 17de eeuw, om het mooiste
licht op de 18de, op ‘zijne’ 18de eeuw te laten schijnen. Nog eens: geen gevoel voor
de ‘verhoudingen’. Dat komt hierdoor, dat hij den ‘pruiken-tijd’ een heel nieuwe
plaats wenst te geven in de ontwikkeling der Nederlandse poëzie. De stellingen,
waarmee hij de geschiedenis onzer nieuwe letteren wil omwoelen, meen ik aldus
e

te mogen samenvatten: 1 voor de dichtkunst is de 18de eeuw, vergeleken bij de
e

17de, geen verval; - 2 tegenover de dichtkunst van de eerste helft der 18de eeuw
is het eind dier eeuw ( Bilderdijk) wél een verval, en niet het begin van een nieuwen
tijd.
Het tweede punt blijft hij in gebreke te bewijzen. Want dat Bilderdijk geenszins
een voorloper is van wat wij, sedert Perk's ‘Mathilde’, voor de zuivere, innerlijk-
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muzikale poëzie der 19de eeuw houden, is reeds zo overvloedig gezegd en
toegelicht, dat het haast een truïsme geworden is. Maar de vraag is, of, nààst
Bilderdijk, de ontwikkelingslijn der zuivere, innerlijk-muzikale poëzie van een Hubert
Poot op zijn best (1689-1733), zich niet voortzet met Van Alphen (1746-1803), Feith
(1753-1824), Bellamy (1757-1786), Nieuwland (1764-1794) en Staring (1767-1840).
Zijn deze dan minder dan Schermer, Zeeus, Hoogvliet, Poot, Smits?
En wat nu het eerste punt aangaat: ik geloof wel dat het boek van Kloos geen
verandering zal brengen in de gewone opvatting. Want lees de verzen die Kloos
ons als het voortreffelijkste der 18de eeuw geeft: hoe bitter weinig is dat toch, bij
hetgeen hij zelf in de productie van dien tijd afkeurt! Hier en daar een waarlijk mooi
gedicht, - hier en daar, in vervelend rijmwerk, een fraai vers. Maar in 't geheel
genomen, décadence toch van de 17de eeuw, of décadence bij de 17de eeuw
vergeleken. Over 't algemeen is de vorm aangenaam, soms niet onaardig, maar 't
is dan toch maar het ‘detail’ dat poëtisch gevoeld is, en daardoor blijft het ten slotte
klein werk. Want waar is daar, op een paar uitzonderingen na, het gedicht dat als
geheel, onderwerp en al, uit den dichter gesprongen kwam, met de noodzakelijkheid
van de ware poëzie? Waar hebt ge 't gevoel dat de dichter niet zijn onderwerp
gekozen heeft, als een stramien waar hij zijn bevallige verzen op borduren kon,
maar dàt onderwerp en geen ander uitbeelden moest, zodat onderwerp en vorm
tegelijk in hem geboren werden en de vorm tot in elk onderdeel bezield door den
énen groten drang, die tot zingen praamde?
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In een enkel opstel, het beste wellicht van het boek, dat over Dirk Smits, heeft
Kloos - en 't wordt daar van zelf weer een heerlijk evenwichtig stuk proza van den
gróten Kloos, - op het verschil gewezen tussen twee plans van poëtische schoonheid:
diep-menselijk ‘met in tonen zich uitzingende zielsstaten’, óf... zeggen we maar:
18de-eeuws (blz. 162-3 en 169). Maar dit staat als verloren in dit boek van liefde
voor het bevallig-kleine, het sierlijk-gladde, het aangenaam-hartstochtloze. Juist
omdat we weten, dat grote poëzie nog wat meer is dan keurige fijnheid die zich
slechts in bijzonderheden uitspreekt, weten we dat de 18de eeuw slapper is dan de
17de.
En dat is voor mij het typische van het boek: Kloos, die eens de brandend-lichtende
voorrede van Perk's gedichten schreef, heeft zich nu jaren lang vergenoegd met
het telkens herhalen dat poëzie de haarfijn-precieze weergave is van 't gevoel,
zonder zich veel om de kracht en den omvang van dat gevoel te bekreunen: en zo
komt hij er nu toe, zich te verkneuteren in allerlei middelmatig gedoe,
tweederangs-werk, koel en knap, met hier en daar een stukje en brokje schoonheid;
nu komt hij er toe, blijk te geven van meer wezenlijke liefde voor een aardig spel
van gevoelig lijnen-schoon, dat toch maar onzen smaak bekoort, als een
Sèvres-kopje of een herderinnetje in Saksisch porselein, dan voor die poëzie die,
van zelf opwellend, gedragen door het dieper leven der ziel, ons geheel gemoedsen geesteswezen gebiedend inneemt.
Die zonderlinge opvatting van het drama, dat goed wordt genoemd als er maar
een bekoring van het vers uitgaat (ik wees er op naar aanleiding van Rotgans):
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hebben we daar weer niet de critiek, die op fragmentarische bijzonderheden
meer let dan op samenbouw, verhoudingen, en kortom op die schoonheid, die alleen
door het oer-gevoel van een werk wordt gegeven, het oer-gevoel dat een werk als
geheel bezielt?
Zelfs voor Hoogvliet heeft Kloos allerlei vriendelijke buigingen: ‘Hij had wel degelijk
iets van iedre der kwaliteiten, geluidsfijnheid, zieningsmacht en rhythmische
dans-lust, die te zamen den uitstekenden dichter maken’ (blz. 115). Dus, voor Kloos
is de ‘uitstekende dichter’ daarmee klaar. Maar dat Hoogvliet van dat alles slechts
‘iets’ heeft (een klein restje, helaas!), doordat die kwaliteiten bij hem niet wellen uit
een diepere werkelijkheid, een inhoud, een volte van 't gevoel, dat schijnt Kloos niet
meer te zien, omdat hij altijd minder acht gaat slaan op het psychisch-gehele, het
psychischéne van een gedicht.
In schijnbaar ‘klein werk’ hebben een Gezelle, een Verlaine, ook niet anders
gedaan dan hun ‘geluidsfijnheid’ en ‘rhythmische danslust’ te laten spelen, zonder
meer. Maar waarom krijgen we dáár nooit den indruk van dilettantisme, zoals meestal
bij de 18de-eeuwers? Omdat bij Verlaine of Gezelle alles uit een oneindig-rijkere
‘psyche’ kwam. Daardoor heeft hun geringste dichtje die geestelijke eenheid, waar
ik zo vrij ben het ethische der kunst in te zoeken. Et tout le reste est littérature...
Zelfs zijn eigen leringen schendt Kloos in dit boek. Want neem nu alles bijeen wat
hij daar prijzen kan: er is wel wat belangrijks bij, waardeerbaars, aardigs, al wat ge
wilt, - maar niet veel toch dat beantwoordt
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aan 't geen Kloos zelf van het gedicht altijd en hardnekkig heeft geëist, 't geen hij
ons heeft leren eisen: dat het zijn zou een ‘bloeiend produkt van de binnenziel des
kunstenaars’ (blz. 5). Wat heeft b.v. dat prettig-los geschreven maar nogal
flauw-grappig ‘Gastmaal’ van juffrouw de Lannoy (dat bovendien uit het Duits vertaald
is, wat Kloos niet zegt), wat heeft het te maken met het onbewust psychische, dat
voor Kloos het dichterlijke uitmaakt? Maar als we zien dat Kloos met makkelijk
tevreden goedwilligheid daalt tot een ‘ Willem III’ van Rotgans; en op blz. 88 zelfs
met achting van Feitama spreekt...
In Oktober a.s. wordt de vijfentwintigste verjaring van De Nieuwe Gids gevierd:
bij die gelegenheid zullen we nog eens de voorrede tot de gedichten van Jacques
Perk herlezen.

1910
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Hugo Verriest

Hugo Verriest verschijnt ons als het beeld der levenskracht, waardoor Vlaanderen
weer tot schoonheid opgroeit.
Dat mocht hij reeds voor zijn studenten zijn, in tijden dat de strijd hard viel, - dat
was hij later als pastoor te Wacken en Ingoyghem, in de stille daad die dag aan dag
mensen opbeurt en veredelt, - dat werd hij eindelijk met de blijde macht van zijn
gesproken woord, voor al wie in Noord en Zuid met Nederlandse taal kunst bouwt,
voor heel het volk dat in de heerlijkheid van die taal zich zelf weer bewust wordt:
Verriest is het beeld van het Schone Leven in Vlaanderen.
Een Mens: zo één en gaaf, dat de muziek van zijn stem, de glimlach van zijn oog,
zijn gebaar, alles één openbaring van zijn innerlijke waarheid is, - zijn geheel leven
de volkomen-evenredige en steeds fris-bloesemende groei van een wezen dat
door-en-door wezen is, nooit anders schijnt dan het is, diep-in en geheel: uiting van
levenskracht zo zuiver, dat haar groei de wijsheid zelve lijkt, en zo licht door haar
die staat bereikt wordt, waar hoogste menselijkheid, hoe ook van geest doorzond,
zich beweegt met den vrijen en zekeren rythmus, de sterke gratie der natuur, - alsof
Verriest niet anders deeds dan
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uit hem het leven in schoonheid te laten bloeien, het Schone Leven van
Vlaanderen.
Heeft hij die eenheid van zijn wezen ontwikkeld langs de lijnen der christelijke
beschouwing: zijn waarheid spreekt tot allen toch, zo dat allen die kunnen erkennen
en belijden, wat ook hun geloof zij. Eén met de Vlaamse ziel en de landschappen
die ons omgeven, ziet en grijpt en zegt hij het werkelijke, maar het minste is hem
altijd deel van het volledige leven, de volledige schoonheid. Vlaanderen, door hem
uitgesproken, wordt een wereld, - en wie kan er tegen in? Zo helder dat het
potsierlijke gedoe van onmachtigen nijd er voor wegkrimpt, straalt de eeuwige jeugd
van het Schone Leven uit zijn woord.
Het Schone Leven heeft hij ons geleerd, door ons nader tot zijn meester Guido
Gezelle te brengen; hij heeft het voor altijd zijn studenten ingeprent, en onder hen
dien énen, onvergetelijken, zijn geniaal kind: Albrecht Rodenbach; hij heeft het met
steeds werkzame liefde geschonken aan heel het Vlaamse volk, dat zo gretig naar
hem luistert. Onvermoeid heeft hij de Vlamingen den spiegel van hun eigen grootheid
voorgehouden, zo dat ze den glans ontdekten van wat stoffig in hen zelf lag te
sluimeren. Hij heeft ons getoond, hoe heilig ons waarlijk wezen is, als het gezond
en zuiver, spannend van sap opdringt en uitrankt, in de klaarte der bewustheid.
Zijne kunst is niet anders dan het toverende spel van die levenskracht. Doordat
hij deze zo harmonisch in zich besefte kon hij een gedicht als ‘Avondstilte’ schrijven,
waarin ziel en wereld ruisen als eenzelfde sferenzang. Vandaar ook dat zijn woord
dat wonder is van natuur én stijl te gelijk, mals als jonge blâren en rijp ooft, geurend
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van den geur van aarde en gras en lente, - wonder van ongekunstelde kunst.
In Hugo Verriest, die zovelen tot het echte zijn opwekte, maar zelf de volmaakte
verwezenlijking van bloeiend Vlaams wezen en bloeiend Vlaams woord is, begroeten
wij den innigen samenhang van kunst en leven, die letterkundigen en strijders voor
hoger cultuur in Vlaanderen verenigt. Hij is het beeld van ons aller schone waarheid,
van onze liefde, van onze hoop.

1913
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Ruusbroec

Geachte Toehoorders, nu kan ik niet meer terug: ik moet U over Jan van Ruusbroec
en zijn mystieke geschriften spreken. En uw toegevendheid verdien ik niet: niemand
heeft me dat onderwerp opgedrongen; ik heb het zelf gekozen, om de wellicht
onvoldoende reden dat ik er bijzonder van houd. Dat avontuur is niet van
roekeloosheid vrij te pleiten. Ik meen Ruusbroec wel enigszins te kennen, want
sedert lang gaat er geen jaar voorbij, of ik lees wat in zijn werken. Maar er over
spreken, dat is een vreeslijk iets: de woorden van het innerlijke leven duchten de
grote, helverlichte zalen en een gehoor, hoe vriendelijk het ook zij, dat uit meer dan
drie of vier personen bestaat. En dan moet ik U dadelijk waarschuwen, U weet nog
niet wat U te wachten staat: Ruusbroec is ook het rijk van de duizeligste abstractie,
en ik besef wel, dat ik de gids niet ben, die U langs de steile paden van die
godsdienstige metaphysica veilig leiden kan. Niemand hield me ooit voor een
theologant. Bij elken stap dreigt het gevaar, voor een heiligschender of voor een
pedant door te gaan. Wat ik zou willen is dan eenvoudig dit: U zo oprecht mogelijk
mijn indrukken meedelen, wat hierop neerkomt: U te zeggen wat ieder mens die
denkt en voelt, hij zij gelovig of niet, in
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het werk van Ruusbroec bewonderen en liefhebben kan.
Sommigen onder U zullen zich misschien afvragen, hoe een Vlaams prozaschrijver
e

uit de 14 eeuw zo ingewikkeld kan zijn. We schuwen niet genoeg die wat
kinderachtige psychologie, die het karakter van een volk in een formule wil vangen.
Werd het niet in den treure herhaald, dat bij de Vlamingen het realistisch en zelfs
het zinnelijk instinct nogal ontwikkeld is? Ik spreek dat niet tegen, al zou men ongelijk
hebben, zulk een oordeel te veralgemenen. Doch daartegenover wordt ook beweerd,
dat ze vrij mystiek aangelegd zijn. En dat is ten slotte niet minder waar. Een bewijs,
dat het ene niet noodzakelijk het andere uitsluit. Onze zogenaamde ‘primitieven’
b.v., zij hielden van klankrijke, diepe kleur, en stelden met vrome aandacht belang
in de menigvuldige kleine bijzonderheden die de dagelijkse omgeving uitmaken; zij waren onbetwistbaar realisten; maar wat zij zagen, wat hebben zij dat
vergeestelijkt door het mooie kalme licht en den tover van de stilte, hoe hebben ze
in die stilte het zieltje laten spreken, dat er in de nederigste dingen schuilt! Dit althans
staat vast: dat volk, dat aan het ware en het stoffelijke gehecht is en verslingerd op
het aardse levensfeest, maar zo dikwijls aarde en hemel in eenzelfden zang versmolt,
dat volk dat in de doeken van Rubens het vlees liet triomferen, maar met zulk een
machtig en luchtig lyrisme, dat alles er door verheerlijkt wordt, dat volk is er ook een
van grote mystieken geweest.
Het is wellicht niet overbodig, even te zeggen wat ik onder mysticisme versta. Het
woord werd wel eens misbruikt. Ik heb zelf een tijd gekend, dat het mysticisme
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- God vergeve het! - in de mode was: een schrijver gold als mystiek zodra hij onze
verbeelding, of onze zenuwen, door de gewaarwording van het geheimzinnige
prikkelde of zijn sensualisme met brokjes godsdienst kruidde. Ik verkies natuurlijk
een nauwkeuriger bepaling: de mystiek is eigenlijk die oefening van het zieleleven,
waardoor de gelovige tracht, zich rechtstreeks en innig met zijn God te verenigen,
met het absolute Beginsel, en daarin te vergaan.
Nu zal me wellicht gevraagd worden: in hoever kan dat b.v. een positivist
aantrekken? Ik wil niet antwoorden, dat Ruusbroec als kunstenaar belangrijk genoeg
is. Dat ware wel juist, maar toch een uitvlucht, want het louter artistiek standpunt
blijft bijzaak, waar het een schrijver geldt, die er waarschijnlijk nooit zelf aan gedacht
heeft. En ik wens nog minder, hem voor te stellen als een zonderling, geschikt om
de nieuwsgierigheid te wekken van hen die Maurice Barrès ‘des amateurs d'âmes’
noemde en die bij voorkeur het zeldzame en buitensporige zoeken. Er ware geen
onbehoorlijker snobisme. De echte mensen, zij die het meest ons begrip van het
normale benaderen, d.w.z. van de volmaaktheid, komen ons altijd als uitzonderingen
voor, maar we moeten in hen datgene zien, wat er echte mensen van maakt, en
waardoor wij zelf met hen samenhangen. Ik heb steeds het verkeer met heiligen
bijzonder aanbevelenswaardig geacht. Wat ons scheidt of verbindt, het is niet zozeer
een leer, het is niet zozeer wat wij geloven, maar de wijze waarop wij het geloven.
En al de mensen die hun best doen om een ideaal te verwezenlijken, zeggen we:
alle mensen van goeden wil, herkennen
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elkaar en behoren tot eenzelfde orde. Het mensdom als geheel is bezield door een
ideaal, of liever, want het woord ‘ideaal’ veronderstelt een al te bepaald doel: het is
bewerkt door een ferment, door een droom, die zijn diepste leven zelf is, dien het
voor zich uit projecteert, een droom dien het verwezenlijkt naarmate het dien
doorleeft, en die zonder eind is, de grote menselijke droom, die heel onze
waardigheid uitmaakt, waar wij allen min of meer deel aan hebben wanneer wij naar
het betere streven, maar dien van tijd tot tijd enkele hoogste typen van menselijkheid
in zich samentrekken, over ons allen laten uitstralen. Dat zijn ‘de vuurtorens’ die
Baudelaire begroet: 't is de dichter of de kunstenaar, - 't is de held, - 't is wellicht
ieder man of iedere vrouw die zich opoffert, - en 't is ten slotte de wijze of de heilige,
in wien die droom de geheelheid en de eenheid zelf van zijn geestelijk wezen
geworden is. De mysticus, die in zich de Godsidee zozeer belichaamt, dat hij die
voelt als de volstrekte werkelijkheid, die hem zelf opslorpt, de mysticus behoort niet
tot een andere soort: wij hebben allen in ons iets van zijn verzuchtingen en van zijn
heimwee, want dat ligt in onze natuur zelf, die begrensd is, die slechts in het
betrekkelijke werken kan en toch in zich het voorgevoel draagt van eindeloze
mogelijkheid, den zin van het oneindige. Voelen wij niet allen de behoefte aan iets
groters dan ons ik, iets minder vergankelijks dan ons zelf, - de behoefte, die ons in
deze dagen beter dan ooit laat beseffen, niet waar? dat het totale offer van zich zelf
de hoogste vreugd worden kan, - en hebben wij niet soms de behoefte, op te gaan
in het grote geheel, waarin wij slechts een nietig korreltje zijn, in de oneindige
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geheimenis die ons omvat en waarin wij voor een kort ogenblikje verschijnen?
Daarvan is er iets tot in het gevoel van den materialist, wanneer die zich met de
ganse natuur vereenzelvigt, in haar en zich zelf dezelfde levenskracht erkent en
met het heelal communie viert. Ik beweer zeker niet dat zulk gevoel hetzelfde is als
dat van den christelijken mysticus, voor wien alles geest wordt en louter licht, maar
het is toch van aard om den naturalistischen mysticus min of meer de schoonheid
van de zielsverheffing bij den christelijken te laten begrijpen.
Trouwens, de wetenschappelijke geest verloochent het mysterie niet. Wij zullen
de idee van het mysterie niet kunnen afschaffen, zolang wij niet alles kunnen weten,
en wij zullen niet alles weten, zolang wij slechts over vijf zinnen beschikken, die dan
nog zeer beperkt zijn. Als ik dat besef, waarom zou ik niet gaarne naar de mystieken
luisteren, bij wie die zin voor het mysterie zich met een macht heeft uitgesproken,
die te vergeefs elders gezocht wordt?
Verder zie ik niet in, hoe de wetenschappelijke geest stelling zou nemen tegenover
de zedelijke beginselen, die Ruusbroec ten grondslag aan het zieleleven legt: den
ootmoed, de rechtvaardigheid en de liefde, - den ootmoed, die niet de kleinering
van ons werkelijk wezen is, maar veeleer de juiste schatting van het weinige dat wij
zijn, in den onmetelijken oceaan der dingen en tegenover de volmaaktheid; den
ootmoed, waardoor wij ons van alle ijdele bekommeringen ontdoen, om in al haar
kracht die andere deugden te laten bloeien: de rechtvaardigheid, het meest
onaantastbare zedelijk begrip, en de caritas of de liefde, dat diepe instinct zonder
hetwelk de ziel waarlijk niet ademen kan.
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Zoals u ziet, hebben wij allen toch enige aanvoeling met de mystieken, en wat ook
onze wijsgerige gezindheid zij, kunnen wij ons bij hen thuis voelen, tot op een zeker
punt. Van dat punt af zal de wetenschappelijke geest waarschijnlijk den mystischen
wraken, maar zelfs daar zal hij er voordeel en genoegen uit winnen, met hem de
toppen te beklimmen, - het is altijd gezond, toppen te beklimmen; het is zelfs altijd
gezond, het te beproeven, al moest men ook tot zijn doel niet geraken.
Ieder die weet, dat een ideaal de enige werkelijkheid is, die het leven levenswaard
maakt, zal iets van zich zelf terugvinden in de verschillende zielestaten, die de
mystieken beschrijven bij hun stijging naar steeds ruimere horizonnen, hun angsten,
hun strijden, hun afwisselende hoop en ontmoediging, den twijfel dien ze soms
doorschrijden als een woestijn, wanneer de ziel zich ellendig en verlaten voelt,
wanneer niets nog enigen smaak voor haar heeft, - en dan den terugkeer van het
vertrouwen, den nieuwen toevloed van geestdrift en liefde die ze vooruitdrijft, en
hoe aangrijpend is het dan, hun wonderlijke vlucht naar het onbereikbare te volgen!
Weest er van overtuigd, al de idealismen zijn broeders en steunen elkaar, het geloof
van mijn buurman versterkt het mijne, al geloof ik niet hetzelfde als hij, al de vlammen
zijn schoon, en de mens voelt zich meer mens wanneer hij een ander naar het
allerhoogste ziet streven. En daarom zou er het mensdom iets essentieels ontbreken,
waren de mystieken er niet geweest.
In onze letterkunde is de mystiek reeds in de eerste helft van de 13de eeuw
opgetreden, en het merkwaardigste op dat gebied zijn de zangen en het proza van
Zuster
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Hadewijch, een van de hoogste lyrische stemmen uit alle tijden, en zover ik oordelen
kan, de eerste zo fel individuele stem die zich in de Europese dichtkunst verhief,
waardoor ze soms nog voor ons als uit de nabijheid klinkt.
Maar stappen we dan tot Ruusbroec over, dan staan we daar voor een meer
samengesteld werk, opgebouwd als een grootse kathedraal.
Jan van Ruusbroec ontleent zijn naam aan het dorp Ruisbroek - ten zuiden van
Brussel, - waar hij in 1294 geboren werd. Hij moet al zeer vroeg zijn roeping vermoed
hebben, want op elfjarigen leeftijd verliet hij zijn moeder, om te Brussel te gaan
studeren. De kloosterling Pomerius, - eigenlijk Van den Bogaerde, - die dertig of
veertig jaar na Ruusbroec's dood diens leven opstelde, naar de verhalen van andere
kloosterlingen die met den gelukzalige geleefd hadden, gewaagt aldus van het
geval, in zijn deftig Latijn: ‘Elf jaar oud, onder den invloed van de goddelijke
goedertierenheid, onttrok hij zich aan de zorgen van een liefderijke moeder, die hem
te zeer beminde’. Het jongetje ging te Brussel een familielid opzoeken, kanunnik
van Sint-Goedele, die hem op school deed. Na vier jaar wijdde hij zich geheel aan
de godgeleerdheid, werd priester en kapelaan van Sint-Goedele. Hij beoefende
meer en meer het schouwende leven en schreef enkele van zijn tractaten. Hij
bestreed op welsprekende wijze de dwalingen van sommige mystieken, die niet
rechtzinnig in de leer waren, hen die elke werkdadige bedrijvigheid verwierpen en
hen die naar pantheisme overhelden, o.m. een zekere vrouw Blommardine, die er
onder den naam van serafische liefde vrij gewaagde denkbeelden op nahield.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

481
Maar Ruusbroec wenste zijn schouwend leven buiten die beslommeringen te sluiten,
die hem in Sint-Goedele te dikwijls in beslag namen. Toen hij vijftig was, trok hij zich
terug, met een anderen kapelaan van Sint-Goedele, in de eenzaamheid van het
Zoniënbos, dat toen, ik hoef het niet te zeggen, heel wat wilder was dan heden ten
dage, en vestigde zich in een dal, Groenendaal genaamd. Een heremiet had daar
voor hem reeds gewoond. Ruusbroec bouwde er een huisje en een kapel. Weldra
volgden enkelen van zijn vrienden zijn voorbeeld en kwamen hem vervoegen. Na
enkele jaren kreeg de kleine kloostergemeente het habijt van de reguliere kanunniken
van S. Augustinus en Ruusbroec werd prior.
Hij mocht zich dan geheel aan de bespiegeling overgeven. Zijn geestelijke schatten
deelde hij zijn getrouwen mede en de vreemdelingen die hem in zijn bos kwamen
bezoeken. Hij sprak hen uit de volheid des harten toe, ‘als een milde wijn die den
rand des bekers overvloeit’. Soms bekende hij in ootmoedigen eenvoud: ‘Mijn lieve
kinderen, heden heb ik u niets te zeggen’. Pomerius vertelt, hoe Ruusbroec het
werkende leven van Martha met het schouwende van Maria verbond. Steeds bereid,
zijn broeders te helpen, nam hij gaarne de nederigste bezigheid op zich, maar zijn
geest bleef voortdurend in het aanschijn van zijn God. ‘Het is me even gemakkelijk,
zeide hij, mijn ziel tot God te verheffen als mijn hand naar mijn hoofd te brengen’.
Er kwamen bezoekers van heinde en ver, van Vlaanderenen van den Rijn, van
Parijs en van Straatsburg. De vermaarde Tauler reisde een paar malen van
Straatsburg of van Keulen naar Groenendaal. En Ruusbroec ontving
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ook herhaaldelijk Geert Grote uit Deventer, den stichter van de Broeders des
Gemenen Levens, die de leringen van den Brabander in Noord-Nederland
verspreidde; daaruit groeide die mystische beweging, die haar hoogste uitdrukking
vinden zou in een van de meest gelezen boeken ter wereld, de Imitatio Christi van
Thomas a Kempis.
Ruusbroec bracht zijn verder leven te Groenendaal door en stierf er in zijn
achtentachtigste jaar, in 1381. Hij liet een zeer uitgebreid werk na, niet minder dan
elf tractaten. Wanneer de geest over hem kwam, zonderde hij zich in het duistere
woud af, daar schreef hij en bracht dan zijn tafeltjes naar het klooster terug. Zo
stelde hij zijn werken samen: soms waren er gapingen van enkele weken, en
doorgaans lijkt het geschrevene toch als uit één geut ontstaan. Ruusbroec kende
de wetenschap van zijn tijd en den Bijbel en de Kerkvaders, maar het wezenlijk
belang van zijn werk ligt in de spontane bezieling en de nieuwe beelden aan zijn
gevoel ontsproten. Hij had, zoals gebruikelijk was, in het Latijn kunnen schrijvan,
doch daar hij zich natuurlijker in zijn moedertaal uitdrukte en in de eerste plaats door
zijn volk wenste verstaan te worden, verkoos hij het Brabants. Zijn werken waren
zeer verspreid, zoals blijkt uit het groot aantal handschriften die ervan bewaard zijn;
en door de volledige Latijnse en Spaanse vertalingen alsook de gedeeltelijke
vertalingen in het Frans, het Duits en het Italiaans, hadden zij een ongemeen ruimen
invloed over de gehele christelijke wereld. Het meest beroemde is ‘Die Chierheid
(het sieraad) der Geesteliker Brulocht’, maar ik moet even doen opmerken, dat het
niet volstaat om de
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leer van Ruusbroec in al haren omvang te begrijpen.
Ik zou nu tot het moeilijkste deel van mijn taak geraakt zijn, indien ik niet
voornemens was, het te ontwijken, - U zult me daar dank voor weten, en ik reken
wat op mijn gereserveerde houding om Uw welwillendheid te verwerven. Het
moeilijkste deel van mijn taak, dat zou een uiteenzetting van Ruusbroec's leer
moeten zijn. Maar gelukkig is me dat onmogelijk, want ik zou een vol uur nodig
hebben om niet al te zeer tegen den geest van Ruusbroec te zondigen; en ik zou
nog meer behoeven, om U tot het punt te brengen, waar de duisterheid begint op
te klaren. Voltaire zei eens: Ziet ge twee mannen die over een theorie twisten en
elkaar niet begrijpen, dat zijn wijsgeren; ziet ge twee mannen die over een theorie
twisten, en zich zelf niet begrijpen, dat zijn metaphysici. Ik betwijfel niet, dat U me
voor een hypermetaphysicus zoudt houden, indien ik beproefde, het ganse stelsel
van Ruusbroec voor U te ontvouwen. Ik kan er slechts een vluchtig idee van geven.
Ik zal dus niet uitweiden over Ruusbroec's opvatting van den mens, van zijn
geestelijke en zedelijke vermogens, van de natuurlijke wereld en de bovennatuurlijke
wereld. Laat me toch aanstippen, dat die opvattingen, al zijn ze verspreid en vervallen
zij dikwijls in herhalingen, ten slotte een geordenden bouw uitmaken, subtiel in zijn
bijzonderheden en groots in zijn geheel. Opgeleid in de symbolische denkwijze van
de middeleeuwen, ontwaart Ruusbroec de geheime overeenstemmingen die voor
hem het goddelijke, het zedelijke en het stoffelijke verbinden: alles hangt samen,
en men kan alleen bewondering overhebben voor die even schrandere als
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ontzaglijke architectuur, waarin alle werkelijkheid ook symbool is, waarin alle vormen
door den geest doordrongen en verlicht zijn en voor den geest getuigen. De
sluitsteen, die alles samenhoudt, is de Godsgedachte: van haar gaat Ruusbroec
altijd uit, tot haar komt hij altijd terug. En daar moet ik dus toch wel een enkel woord
van zeggen, indien ik een ogenblik nog wat meer van Uw vriendelijke aandacht mag
vergen. Ruusbroec onderscheidt, van het standpunt uit van de menselijke rede, het
goddelijke wezen en de goddelijke natuur. Het goddelijke wezen is de eenvoudige
eenheid, het absolute, zonder wijze, ‘zonder tijd noch ruimte, zonder voor noch na’,
- ‘het eeuwige nu’, de opper-essentie van al wat bestaat, het zuiver Wezen. Maar
dat eeuwig en onveranderlijk wezen is ook de bron van daden, en dat vruchtbaar
principe is de goddelijke natuur, die niet verschillend van het wezen is, maar het
wezen onder den vorm van de daad beschouwd. Van alle eeuwigheid en door alle
eeuwigheid teelt de Vader den Zoon, die de eeuwige Wijsheid is, en de Heilige
Geest is de eeuwige Liefde, die te gelijk uit den Vader en den Zoon vloeit. De
Drievuldigheid is dus een altijddurende beweging. En die beweging, wat Ruusbroec
het eeuwig in- en uitgaan noemt, vindt hij terug inde ganse schepping, en naar het
beeld van die beweging ziet hij de betrekkingen van den mens met God. Want de
mens wil tot God terugkeren, en daaraan beantwoordt het mystische leven. Maar
dat mystische leven, die terugkeer van den mens tot het beginsel waar hij uit
gesproten is, bestaat niet uit wilde sprongen van het gevoel. Het is integendeel een
geregelde verheffing van den gehelen mens, gevoel én
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rede, een langzame en methodische klimming, van trap tot trap, een geleidelijke
loutering, waardoor de mens eindelijk het absolute bereiken mag.
Die verschillende stadia, die de mens doorlopen moet om de goddelijke idee ten
volle te verwezenlijken, Ruusbroec verdeelt die gewoonlijk in drie opeenvolgende
levenswijzen: het werkende leven, het innige leven en het schouwende leven.
Het werkende leven bestaat hierin, dat de mens God tracht te benaderen door
de practijk van de uiterlijke werken, naar de leringen van de Kerk. Het is eigenlijk
de navolging van Christus door de oefening van de deugden. Door den ootmoed
daalt de ziel in zich zelve, door de liefde vloeit ze naar buiten uit. Dat werkende
leven is reeds een eerste mystisch leven, in dien zin dat het zich met God verenigt
wanneer het zich God als einddoel van alle handelingen stelt, en in hem rust boven
alle creature, zelfs boven allen troost die de ziel daardoor ten deel vallen kan.
Maar dan begint het innige leven, de tweede graad op den weg naar de
volmaaktheid. De verschillende indelingen van dien graad beantwoorden aan die
van den ondersten, maar zijn er boven verheven als ‘overlant’ boven ‘nederlant’ (als
de hoogvlakte boven het dal). Hier werken God en mens samen. Bij den mens moet
daartoe volstrekte ingetogenheid zijn, de vereniging van alle krachten in de eenheid
van den geest, de ziel moet bevrijd zijn van alle vreemde beelden en gewillig de
liefde verzaken voor al wat creature is. Als die voorwaarden aanwezig zijn, dan daalt
de goddelijke genade als het licht in een doorschijnende vaas. Naarmate men
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hoger stijgt, van trap tot trap, vermindert de werking van den mens en wordt de
werking van God heviger. - Hier levert de psychologische ontleding van de staten
die de ziel doorloopt wellicht het meest belang op. Ruusbroec ontleedt met een
wonderbare scherpzinnigheid en een onvergelijkelijke poëzie, in de vluchtigste
schakeringen, het op- en neergaan, den vloed en ebbe van de verschillende
gevoelens die in ieder stadium werken. En dit is merkwaardig: op een van de
onderste trappen stelt Ruusbroec de geestelijke dronkenschap, de verrukkingen,
visioenen, extasen. Daar loopt de weg van de meeste mystieken op uit; maar
Ruusbroec gaat zoveel verder, dat het aankomstpunt van anderen bij hem haast
het uitgangspunt lijkt.
En dan wordt het zeer moeilijk, een denkbeeld te geven van de volgende etappen,
waarvan ieder in haar samengesteldheid beschreven wordt met een overvloed van
bijzonderheden en zoveel fijnzinnige opmerkingen, dat wij daar wel eigen ervaringen
in zien moeten. Het wordt een ongelooflijke opklimming in rijken die minder en
minder bekend zijn, in bovennatuurlijke klaarten, waar men zich altijd meer
opgezogen voelt door de grondeloze kolk van den hemel. Ge wordt daar ongeveer
hetzelfde gewaar als in een werk uit dezelfde eeuw, het Paradijs van Dante, waar,
door ik weet niet welk mirakel, het licht aldoor lichtender wordt. Als wij ons bij
Ruusbroec op de hoogste trappen wanen en denken dat blanker, verblindender
licht niet mogelijk is, dan eerst schijnt de onmeetbare uitstraling te beginnen, wij
worden omhooggevoerd in luchtijle sferen waar wij bijna niet meer ademen kunnen.
En toch stijgen wij nog, de ver-
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beelding schiet te kort, en wij zijn eerst tot den drempel van het schouwende leven
geraakt. En in het schouwende leven is het, dat Ruusbroec zich in zijn eigenlijk
element bevindt, daar vloeit de bron van zijn lyrisme in al haar volheid, breed,
onuitputtelijk. Die man spreekt nooit zo goed, spreekt nooit op zo natuurlijke wijze,
dan waar hij van het onuitsprekelijke spreekt. Al de beelden vallen weg, het is een
woestenij, een peilloze afgrond, een sublieme naaktheid, een enige en oneindige
luister, waar hij voortdurend nieuwe woorden voor vindt, - en eindelijk hebben wij
dan het absolute, de innige vereniging met God, waar voortaan God alleen werkt:
naar de gelijkenis van de Drievuldigheid, een geboorte en een uitstraling die zich
onafgebroken hernieuwt, de geest wordt zelf het licht dat hij ontvangt, hij is in het
‘eeuwige nu’.
Maar ziehier nu wellicht de merkwaardigste zijde van het geestelijk leven zoals
Ruusbroec dat ervaart. Het beeld van het mystische leven als een ladder, een reeks
trappen, is onjuist. Want iedere nieuwe staat schaft den voorafgaanden niet af, hij
omvat al de vorige. Het mystische leven, zegt Ruusbroec, is veeleer gelijk een boom,
die in den grond geworteld zijn kruin tot den hemel verheft, steeds hoger groeiend
en tevens zijn wortels verder in den grond drijvend om er het voedend sap uit op te
halen. Dat is een trek dien we reeds bij Eckhart aantreffen: zelfs in het schouwende
leven moet de mens het innige leven voortleven en zelfs al de oefeningen van het
werkende leven verder verrichten. En als ge u in de hoogste extase bevindt, zegt
Ruusbroec, en een arme of een zieke wil gelaafd worden, dan moet ge
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uw extase laten om hem te laven. Of liever, ge moet een toestand gewoon zijn,
waarin de zorgen van het werkende leven het onmetelijk geluk van het schouwende
zelfs niet meer komen storen. Zoals God, in zijn essentie, onveranderlijke rust is,
en in zijn natuur, vruchtbare daad, zo ook moet de ziel zonder ophouden te gelijk
rusten in haar eeuwigheid en naar buiten uitvloeien door haar liefde.
In het stelsel van Ruusbroec zijn dus het schouwen en het handelen één, dat
mysticisme blijft niet onvruchtbaar voor den evennaaste, - het schaft de wereld niet
af, het voert er weer naartoe; dat mysticisme, dat zich hoger wellicht dan welk ander
verheft, wortelt nochtans dieper in de aarde die van allen is, in alles wat onze
menselijkheid uitmaakt.
En zo heb ik het nu toch gewaagd, U van de leer van Ruusbroec wat te vertellen,
maar U zult begrijpen dat ik niet anders kon, indien ik U iets wilde laten vermoeden
van de buitengewone organisatie van dien geest, van zijn gave van abstractie,
ontleding en synthetischen opbouw. Men stelt zich wel eens de mystieken als
verbijsterde en hysterische mensen voor. Maar ik kan niets ziekelijks in Ruusbroec
ontdekken, en moesten hem sommigen van 'k weet niet welken lichten waanzin
verdenken, dan zullen zij toch erkennen, dat er, zoals Polonius van Hamlet zei,
bijzonder veel methode in die krankzinnigheid steekt. Die halve gekken beschikken
zelfs over een logica, die veel wijze mensen hun mochten benijden, - de logica van
hen, die van den innerlijken logos het beginsel zelf van hun leven maken; die zijn
ten slotte de minst ex-centrieke mensen, in den zuiveren zin van
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het woord, en hun scheppingen hebben een volmaakt organisch karakter. Ruusbroec
is niet gekker dan Pascal of Malebranche. Ik erken in hem iemand, wiens geest
zeer talrijke plans telt, ‘overlant’ en ‘nederlant’, die samenhangen als bergen en
dalen in een harmonisch landschap, een volledig mens bij wien al de krachten, die
de schoonheid van het mensdom uitmaken, wonderbaar samengeschikt zijn. Ik zou
U zelfs menige bladzijde kunnen voorlezen, waaruit blijkt dat die arend, die naar de
uitdrukking van Pomerius de eeuwige zon aanschouwde, ook een zeer stelligen kijk
had op de kerk van zijn tijd en de mannen van zijn tijd, en dat zijn psychologische
ontledingen ongemeen scherp zijn.
En die volledige mens was ook een buitengewoon kunstenaar, zonder het te
weten wellicht en zeker zonder daar gewicht aan te hechten. Zijn proza heeft de
frisheid van de nog jonge talen: de woorden verloren er nog niet door lang gebruik
hun reliëf en hun beeldend vermogen, hun sappige struisheid, de volte en de
schilderachtigheid van de volkstaal, met die uitdrukkingen die niet alleen den omtrek
van een begrip weergeven, maar het levend vlees van de gedachte. Wat geluk, dat
Ruusbroec niet in het Latijn geschreven heeft! En het wonder is, dat hij dat proza,
zo van zelf wellend, zo werkelijk, herkneedt en buigzamer maakt, het door allerlei
schakeringen en lichtschijnsels verrijkt, om er de minst vatbare abstracties mee te
vertolken, - reinste ziel in stoffelijke woorden stralend, - zeer substantieel én zeer
vergeestelijkt, fijn én krachtig, groots én zacht, vol onverwachte, bliksemende
beelden, en toch zo eenvoudig, zich met een rustig gemak in brede rythmen
ontwikkelend, soms zwellend
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in plechtigen zwaai, rijzend in duizelige vlucht, of effen uitvloeiend als een klare zee.
En zelfs in de vurigste exaltatie wordt die taal nooit koortsig: zij heeft te gelijk de
beweging en de rust van een ziel, die zich een wereld weet. En dat alles maakt van
Ruusbroec een van de grootste prozaschrijvers die er ooit waren.
Maar hij was meer nog. Hij verschijnt me als de meest synthetische van alle
christelijke mystieken, degene die meer dan welk andere de zuivere aanschouwing
met de practische inzichten heeft verenigd, de verstandelijke bespiegeling met de
vlam van de goddelijke liefde. En hij is althans de eerste in dit land, die ons in zijn
werk de belichaming van een doorleefd ideaal levensgeheel heeft geschonken.
In dien man, die hier vertoefde, onder de arme lui van Brussel, onder de bomen
van het Zoniënbos, heeft ons volk een van de edelste typen van menselijkheid
voortgebracht. Wij mogen hem aan de wereld tonen. Hij heeft zijn roemrijke plaats
onder hen, die dit lapje aarde, dat het onze is, schoner gemaakt hebben, - in de
ononderbroken reeks van de mannen van ons bloed, die op den grond van ons
vaderland, het onvergankelijke vaderland van den geest gevestigd hebben. Wij
leven nog door hen; zij zijn het verleden niet, daar zij het vaderland zijn.
Geachte Toehoorders, ik was zeer huiverig, U over Ruusbroec te spreken, en U
zult toegeven, dat ik daar enige reden toe had. Maar ik was toch blij het te doen,
want op die uren, dat het woord uitsluitend aan het brute geweld schijnt te zijn, wat een illusie! - is het best zich te wenden tot hen, die leren wat niet vergaat
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en ten slotte altijd oppermachtig blijft, tot die beelden van allen menselijken adel,
hen die van eeuw tot eeuw voor onze ogen den droom doen rijzen, in ons de
sublieme onrust wekken van den drang naar het hogere.

1917
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Dante in 1921

Het kan een ‘ziekte der geleerden’ worden, dat ze zich aan feiten uit langvervlogen
eeuw gaan vastzuigen, om het leven van húnnen tijd te ontvluchten, en
desvoorkomend hun eigen ziel. Maar het verleden lijkt me alleen belangrijk, in zo
verre als het niet dood is, als het nog een werkzaam bestanddeel van onzen
tegenwoordigen geest kan uitmaken. En in dezen tijd, zo zwaar van ontrustende
vraagstukken, zo brandend van verlangen, met zijn blikken zo angstig-hoopvol naar
de toekomst gespannen, dunkt het me minder dan ooit gepast, de dingen die achter
ons liggen anders te beschouwen dan in verband met hetgeen wij thans zijn en
thans willen.
Dante Alighieri is sedert zeshonderd jaar gestorven. Maar zijn hoge gestalte staat
nog voor ons. We wenden ons tot haar, we zien tot haar op, en vragen: wat kan die
middeleeuwse dichter nog wezen voor ons, wat voor ons nog betekenen in dit jaar
1921?
Want hij was tooh op-end-op de man van zijnen tijd. Hij verschijnt als de
vleesgeworden abstractie van zijnen tijd. Samentrekking in een persoonlijkheid van
allerlei opvattingen en wijzen van denken die de onze niet meer zijn. Zijn beeld van
de wereld werd door de latere wetenschap vernield. De meesten volgen zeker niet
gemakkelijk
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meer den scholastischen gang van zijn redenering, met dat critiekloze steunen
op het gezag van zijn meesters, met die strakke indelingen, die tot in het ijle toe
gedreven spitsvondigheden, dat voortdurend gebruik van allegorie die als
werkelijkheid geldt. Zijn dichterlijk werk is vol zinspelingen, die door ons bezwaarlijk
gevat worden: op mensen, in het volgend geslacht al vergeten, - plaatselijke
gebeurtenissen die, van uit de verte gezien, ons onverschillig laten, vergankelijkheid
zonder meer. De Florentijnse verwikkelingen, die de grote ramp over Dante's leven
brachten, en die telkens in het Inferno weer opspoken, ze waren ten slotte niet veel
meer dan wat krakeel onder zeer heetgebakerde familiën, kleinsteeds lawaai zonder
weerklank in de wijde wereld. Overwinnaars en overwonnenen belichamen geen
beginselen voor ons, we onderscheiden ze niet meer van elkaar, ze zijn verzonken
in den stillen stroom der eeuwen die alles gelijk maakt. Wat kan ons Filippo Argenti
schelen, of Guido Cavalcante? En zullen we niet, in anderen zin dan de dichter,
vragen omtrent Farinata en Tegghiaio, Jacopo Rusticucci, Arrigo en Mosca: ‘Zeg
me waar ze zijn, en maak dat ik ze herkenne. - Dimmi ove sono, e fa ch'io li conosca’
(Inferno, VI, 82)?
En toch, al is er zoveel dat ons van hem nu scheidt, zoveel nevel van jaren tussen
hem en ons, toch kunnen we zijn werk niet opslaan, en die oude woorden lezen, of
een hand legt zich op ons, houdt ons gegrepen. De stem van Dante klinkt altijd van
uit de nabijheid. Ik hoor haren klank. Zij deelt ons altijd haar geheime energie mee.
Hoe komt het, wanneer we naar hem luisteren, dat hij ons nog onmiddellijk verrijkt
in de kern zelf van ons
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leven, waar de daden aan ontspringen, dat hij tot ons nog spreekt met de vertrouwde
stem van onzen eigen droom?
Ik wil niet uitweiden over het veelvuldig genot dat zijn vers ons schenkt, als we
maar enig gevoel hebben voor scherpte en macht van visie en zegging, voor het
wonderbare ‘accent’ waar de ziel van zijn zangen aan gekend wordt. Wat hij beschrijft
ziet hij, en 't staat voor ons, werkelijk, duidelijk als een hallucinatie. Hij verrast ons
voortdurend door den onuitputtelijken rijkdom en de treffende juistheid van zijn
beelden. Zijn woord en rythmus hebben altijd dien diepen klemtoon van wat waarlijk
doorleefd is. Zelfs waar hij ons de innerlijkste roerselen van 't menselijke hart
schildert, dan is 't door voorstellingen, die in ons hoofd en gemoed als geprent
blijven: gebeeldhouwde psychologie, - toch omgeven van lucht, trillend en bloedwarm
van leven. Door den fors stijgenden stuw van zijn kracht ruist kies muziek van
onzegbare tederheden. Geheimenis der schoonheid die met haar blanke voeten
over den zwaren stroom rijst, en van uit het gedreun haar gouden stilte over ons
uitstraalt! De kunst van een Dante is eeuwige aanwezigheid van genade. Men wijze
niet op afzonderlijke schoonheden: het wezen zelf van zijn geest is ons een
altijdwellende bron van verkwikking.
Maar dat deelt hij met alle grote scheppers. En om aan te tonen, waarom hij thans
nog zo bijzonder actueel is, is het maar weinig, als we zeggen dat in onzen tijd, zo
vol geweld, - geweld van het staal en geweld van het goud, - Dante ons nog een
van de hoogste en zuiverste meesters van idealisme kan zijn, beeld van heldhaftige
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menselijkheid, met zijn onverwoestbaren adel van ziel die overal over de logge stof
zegeviert en de duistere drama's van het aardse. Doch hierop zou ik in de eerste
plaats de aandacht willen vestigen: als we door Dante thans meer dan door zoveel
andere dichters aangetrokken zijn, dan is 't wellicht omdat we in hem een antwoord
vinden op vragen, waar ook de kunst van onzen tijd voor staat. En namelijk deze:
de verhouding tussen Persoonlijkheid en Gemeenschap.
Dante is de eerste grote Persoonlijkheid in de kunst der christelijke tijden. En hij
is te gelijk de volledigste uitdrukking van de middeleeuwse Gemeenschap.
Carlyle zegt van hem, dat hij de stem was van tien zwijgende eeuwen.
Na de ontbinding der Grieks-Romeinse beschaving en 't omwoelen van Europa
door de Germanen, moest in het Westen, het ‘Avondland’, een nieuwe cultuur
langzaam opgroeien: honderden jaren van moeizame wording, zonder belangrijke
kunst of belangrijke poëzie, - zonder kunst althans, die door haar vormen-taal ons
gevoel nog innig kan aandoen. Maar na de ‘ijzeren eeuw’, de tiende, zien we 't
stilaan licht worden, in Zuid-Frankrijk: de Provençaalse liederen zijn de eerste
verademing van den mens, die van het leven en zijn mooiheid genieten wil. Dan,
in de twaalfde eeuw, ontwikkelt zich in Noord-Frankrijk een volledige beschaving,
waarin alle vormen der menselijke bedrijvigheid op ongemene wijze werkzaam zijn,
- een soort van vroege ‘renaissance’ op christelijken grondslag, die in de dertiende
eeuw in heerlijken wasdom staat, en die haar machtigste kunstuitdrukking vindt in
de reuzen-kathedralen en hun
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talloze stenen beelden, vergelijkbaar, om het gevoel voor natuur en schoonheid,
met de Griekse plastiek onmiddellijk vóór Phidias. Wat die steenkappers, onbekend
gebleven, - want zij maakten samen het monument van allen, en elk was ene stem
in een koor, - wat die naamloze steenkappers volbracht hebben, een Italiaan, Giotto,
bereikt het in het begin der veertiende eeuw in de schilderkunst, en zijn tijdgenoot
Dante, met meer individualiteit en omvattingsvermogen nog, in de poëzie.
Hij is de zanger der christelijke Gemeenschap: hij heeft het geloof, de
wereldbeschouwing, de zienswijze, de passies van zijnen tijd: maar hij steekt er
boven uit, van de lendenen opwaarts, met zijn schouders en zijn wilskrachtig hoofd,
waar de scherpe blik in leeft: als een rechtstaand basaltblok, hij zelf, de dichter
Dante, met zíjnen hartstocht, zíjnen trots, zíjnen droom. Zich zelf, met de ervaringen
van zijn eigen ziel, heeft hij tot onderwerp van zijn geweldig dichtwerk, de Commedia,
gemaakt. Alles wordt gemeten aan de waarheid van zijn innerlijk leven. Hij weet
voor niets te buigen, dan wat hij als goddelijk voelt. Velen, die hij zelf in de Hel heeft
verwezen, zou hij nog omarmen, want ze gelijken hem. Hij verdoemt de dwaling en
de misdaad, maar begroet met medelijdende liefde degenen die uit liefde dwaalden,
met eerbied degenen wier misdaad nog van adel en grootheid getuigt, al degenen
die, niet verslaafd aan de stof, hoogstrevende kracht van persoonlijkheid waren. De
bitterste verachting heeft hij over voor hen die te zwak bleken voor het kwade als
voor het goede, de onzijdigen, de tammen, de vreesachtigen, de lauwen, ‘die
verworpelingen, die nooit levend waren’, - ‘Questi
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sciaurati, che mai non fur vivi’, - en laat die aldus door Virgilius veroordelen
(Inferno, III, 34-51):
...Dit is het ellendig bedrijf van de droeve zielen dergenen, die leefden zonder
smaad en zonder lof...
...De hemel joeg ze uit, om zijn schoonheid niet te deren, noch heeft de diepe hel
ze aanvaard, daar de schuldigen door hen nog enige reden tot roemen zouden
hebben.
En ik: Meester, wat is er zo zwaar voor hen, dat hen zo hard doet weeklagen. En
hij antwoordde: Ik zal het u zeer kortelijk zeggen.
Dezen hebben geen hoop op den dood, en hun blinde leven is zo laag, dat ze al
ander lot benijden.
‘De wereld laat geen roep van hen zijn, door Erbarming en Rechtvaardigheid
worden ze afgewezen: spreken wij niet van hen, maar schouw en ga voorbij.’
Fama di loro il mondo esser non lassa,
Misericordia e giustizia gli sdegna:
Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.

‘Spreken wij niet van hen, maar schouw en ga voorbij’: uit die woorden spreekt
Dante's gehele Persoonlijkheid. Er is vóór hem niemand, die zo den stempel van
zijn eigen wezen op zijn werk drukt, - die zo bepaald zegt: Dààr is de wereld, dààr
zijn de mensen, - en hier ben ik.
En toch: er is, ook na hem, niemand, die zo volkomen in zijn Persoonlijkheid de
ganse geesteswereld van een tijd heeft samengevat. Zijn individualisme is niet dat
geweest van een kunstenaar die, van zijn maatschappij afgesloten, in zich zelf alleen
het enig-hèm-toebehorende
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ontwikkelt, de uitzondering die hem van alle anderen onderscheidt. Juist doordat
hij een grote Persoonlijkheid was, sprak hij niet slechts een deel van zich zelven
uit, maar zinnelijkheid en gevoel en gedachte en verbeelding, in alle tonen van hoog
tot laag, en dat alles innig saamgesmolten tot een wezen van volledige menselijkheid;
en wanneer zulk een wezen van volledige menselijkheid zich zelf uitspreekt, spreekt
het meteen de gehele wereld uit die het vormde en omgeeft. En dit verklaart, dat
Dante's uiting niet alleen persoonlijk was, maar tevens breed-monumentaal. Door
zijn individualiteit bereikt hij steeds het algemene. Die man, die met zijn geheel volk
meevoelde, die de nog versmade volkstaal tot de taal der hoogste openbaringen
verhief, en zo de Italiaanse eenheid naar den geest grondvestte, schiep een
gemeenschapskunst, die uit de samenleving als uit de veelsappige moeder-aarde
opgegroeid, haar schoonheid over en door de gehele samenleving zingen laat.
Wie in de ‘Commedia’, die goddelijk werd genoemd, vasten voet heeft kunnen
vatten, zo dat hij niet alleen enkele brokken waardeert, maar de bijzonderheden in
den machtigen en klaren bouw van het geheel ziet, die beseft eerst iets van het
eeuwige wonder dat daar volbracht werd.
Het werk verschijnt als een ruime en hechte architectuur, at is 't in al zijn
geledingen en rythmen bezield door het onbepaalbaar geheim van het leven, - een
architectuur, die de natuurlijke grootheid van een berg heeft: drie gedichten, elk van
drie-en-dertig zangen, en een zang ter inleiding, die het honderdtal volmaakt; elk
gedicht eindigt op dat zilveren woord waar de hoogste
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gratie van den hemel uit glanst: ‘stelle’, de sterren, en door die honderd zangen,
gedragen op het kunstig rijmengevlecht der terzinen, zo aan elkaar verbonden dat
geen enkel steentje er uit wegvallen mag, gaat één grootse beweging, die ons voert
door de afgronden der Hel, altijd dieper en dieper afdalend in den naarsten droom
van duisternis, om dan langs den Louteringsberg, geleidelijk stijgend, aldoor lichter
naarmate de ziel vrijer van zonde wordt, eindelijk van hemel tot hemel te zweven,
van licht tot bedwelmender licht, tot ze in het onnoembare der extase, het ‘Empireo’
der gelukzaligen, opgenomen wordt in de oneindige wieling van ‘de Liefde, die de
zon beweegt en de andere sterren’, - L'amor che move il sole e l'altre stelle!...
Het gehele gedicht is opgebouwd, streng en geweldig, als een kathedraal.
Opgebouwd, als een kathedraal, met nog een andere dan een zuiver-artistieke
bedoeling: het wil de mensen naar het Onvergankelijke wijzen. Beschamend
verschijnsel voor een kortzichtige esthetica, die beweert dat kunstwerk niets uit te
staan heeft met gedachte!
Dante zelf zegt, dat de zin van zijn werk meervoudig is. Hij beschrijft hoe de
goddelijke gerechtigheid, na den dood, alle vormen van goed en kwaad beloont en
straft; maar hij beschrijft meteen het nooit-uitgestreden drama van Goed en Kwaad
in den mens, - de schone loutering van de ziel, die van uit de sombere driften zich
opricht naar het licht. En Dante zelf, doorwandelend het rijk dat achter het leven ligt,
is die mens, die ziel op weg naar de volmaaktheid: niet een abstract wezen, maar
hij zelf, de Florentijnse partij-man, de banneling. In de
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folteringen der Hel, en langs de steile wegen van den Louteringsberg ontmoet hij
mensen, die hij gekend heeft, die gans Florence kende: we zien er het Italië van
dien tijd krioelen, en we zien er overal Dante zelf, zoals uiterlijke en innerlijke
gebeurtenissen hem gemaakt hebben: hij vervult het gedicht, hij houdt er strafgerecht
over zijn tijd. En wanneer een hemels wezen hem geleiden zal door de duizeligheden
van het licht naar den goddelijken oorsprong aller dingen, dan is het Beatrice die
tot hem komt, het verheerlijkte beeld van zijn liefde op aarde, in het mystische licht
nu geworden tot een symbool van God-begenadigde wijsheid.
Zo is de ‘Commedia’ altijd vol-rijk van meervoudige betekenis. Achter ieder vers
voelt men een verte. De werkelijkheid is er altijd zinnebeeld van algemener waarheid.
Een Grieks wijsgeer sprak van den ruisenden zang, voortgebracht door het wentelen
der verschillende hemelsferen: bij Dante meent men harmonie van dien aard te
horen. Er zijn daar gestadig verschillende werelden die in elkaar sluiten: de wereld
van het zuiverpersoonlijke, - Dante, Florence -; én de wereld van het ethische; én
het heelal, 't eeuwige leven waar de mensen in zijn als een schelpje in de zee; de
werkelijkheid die de dichter gezien en ondergaan heeft, en de bovenzinnelijke idee,
waar zij voor hem slechts een teken van is. Het ‘Goddelijke Spel’ is geschapen door
een geest, die zelf een cosmos was: rede, fantasie, innig gemoed, hebben er
gelijkelijk en organisch aan meegewerkt; wetenschappelijke, wijsgerige en dichterlijke
zin vloeien er dooreen. De gehele mens, met al wat er menselijks in hem was, heeft
het reusachtige gewrocht
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volbracht. En zo was dat gewrocht er voor alle mensen.
Door dien samenklank van Persoonlijkheid en omgevende Wereld verdient Dante,
na zeshonderd jaar, nog een leider genoemd te worden van het geslacht dat thans
leeft. Zijn werk is een beeld van Eenheid, als waartoe deze tijd ook streeft: eenheid
van alle vermogens in den mens, eenheid van den mens met natuur en
gemeenschap. De Europese kunst en poëzie heeft een tijdperk van op de spits
gedreven individualisme doorgemaakt. Dat liep uit op ziekelijkheid, dat is gebrek
aan evenwicht, op vernauwing, verdorring van de persoonlijkheid. Een van zijn
vormen was het impressionisme, met zijn verbrokkeling, zijn hangen aan het
oppervlakkigzinnelijke, aan het voorbijvliedend ogenblik, zijn vieren van het blote
instinct. Maar dat tijdperk ligt reeds achter ons. De kunstenaars voelen, dat ze zich
redden moeten uit de dreigende verarming, door het aanpassen van het individuele
aan het algemene. Zij erkennen duidelijker, dat kunst niet bestaat in het zich zelf
prijsgeven aan het toevallige, maar in de organisatie van het gegevene tot blijvende
rythmen. Overal wint het constructieve begrip aan betekenis. Het bewuste denken
herneemt zijn recht in het kunstwerk, dat, drijvend op blinde aandoening alleen,
slechts het beeld was van verminkte menselijkheid. En tevens wint dichter of
kunstenaar de duurzame waarde van zijn persoonlijkheid, die in de afzondering
van't individualisme verkwijnen ging, terug in het alomvattend gemeenschapsgevoel;
in de mensheid verovert hij weer, boven zijn vergankelijk ikje, zijn ‘groter-zelf’, het
enige dat aan den dood ontsnapt.
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Ik wil niet ingrijpen op het onderwerp, dat mijn geachte collega Persijn verkozen
heeft, maar het zij me toch veroorloofd, even op te merken, dat in de Nederlandse
literatuur van onzen tijd, zo dikwijls er getracht werd naar eenheid van geest en
verbeelding, van enkeling en algemeenheid, telkens van Dante bevruchtende invloed
uitging: bij Potgieter, bij Jacques Perk, bij Van Langendonck; en laatst nog, bij
Herman Gorter, dengene die het verst gegaan was op den weg van het sensitivisme,
en zich dan eindelijk bevindend voor het luchtledige, terugkeerde tot de brede schare.
En toen zij die ik voor de grootste Nederlandse dichteres onzer dagen houd, Henriëtte
Roland Holst, die edele en machtige zangen aanhief waarin zij de communistische
levensbeschouwing verheerlijkte, dan was het weer de dichter der christelijke
middeleeuwen dien ze eerbiedig als haar meester begroeten mocht.
Dat deze eeuw de eeuw zal zijn van een diepe sociale omvorming wordt met
vrees of met hoop als een onafwendbare zekerheid verwacht. Midden onder de
vreeslijke schokken van een tijd die uit zijn voegen gerukt is, werkt in het mensdom
door, gebiedender dan ooit, de droom van Eenheid, waar eens schoonheid en liefde
aan ontbloeien moeten. De kunst van een nieuwe maatschappij zal weer, zoals in
de middeleeuwen, een monumentale gemeenschapskunst zijn. En daardoor is de
hoogste verwezenlijking van monumentale gemeenschapskunst in de poëzie van
't verleden, Dante's Goddelijk Spel, nog van onmiddellijk belang: het verschijnt ons
als een vóórbeeld - in den zin van ‘praefiguratio’, - van het kunstwerk der toekomst
waar ons verlangen naar reikt.
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Noemt dit een geloof, dat de dag van morgen wellicht beschamen zal: het is
althans een geloof, dat moed geeft. En indien ik me vergis, vergis ik me liever zo,
dan dat ik op andere wijze gelijk zou krijgen.

1912
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Rik Wouters

Gij vraagt me, amice, een korte inleiding tot uw boek. Maar wat heeft de lezer er
aan, indien ik hetzelfde zeg als gij? En dan... over Rik Wouters kan ik alleen van uit
mijn herinnering schrijven. Toch wil ik voor hem getuigen, in het besef van mijn
overtolligheid, maar voor mijn eigen genoegen. Ik denk dat hij niet dood is, dat ik
nu tot hem zelf spreek, kijkend in zijn gezicht, in zijn klaren, vranken blik.
Zijn Persoonlijkheid is er, als een stuk natuur, als een boom in den grond en de
lucht: rondom dat naakte feit blijft alle critiek bijzaak. Evenmin als wie ook is hij
zonder leermeesters geweest, in vele van zijn schilderijen en schetsen merkt ge
wat van Ensor, van Cézanne, van anderen nog: maar doorgaans schalt zijn eigen
stem er boven uit, en in zijn beelden heeft hij zich zelf vrij gevochten.
Zo was altijd de eerste indruk: zijn bentgenoten leken mak naast hem, of uit den
haak. Er zit een geheime energie, de zijne, in al wat hij voortbracht, een kracht van
bloedwarme oprechtheid, die het werk samenhoudt. De vreugden van het instinct
zingen er haar brooddronken zang. Hij heeft den rythmus van de grote gezonden,
die de glorie van ons ras zijn. Ge voelt hoe de scheppingsdrang,
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de innige lust van leven te doen worden onder zijn handen, in de kranigheid der
boetsering zelve is overgegaan, in de lyrische toetsen en vegen van den kwast. De
vormen trillen nog van zijn geluk. Boven wat rottende vruchten breidt zijn kleur een
zegepralende mildheid uit.
Zo geeft hij het vlietende, het onbepaalbare, in een zeer hechte lichamelijkheid.
Als ge nader het werk bekijkt, merkt ge hoe alles toch vast ineensluit, niet door
uiterlijke knepen, maar door een oorspronkelijk-eenvoudige deugd, den zin voor het
volume in zijn beelden, voor de zuivere kleur in zijn schilderijen, den zin ook, overal,
voor de sprekende lijn en het huwelijk van lijnen, kleuren en massa's met het
veranderende licht. Zijn gestalten zijn gemaakt om onder de ruimte van den hemel
te staan. Zijn roden, gelen en blauwen flonkeren de frisse kracht van den ochtend
uit, een haast barbaarse jeugd waarin ge dan soms de zachtzinnigste tederheden
ontdekt, en ge verbaast u over zoveel verfijning in het schijnbaar rauwe, zulk een
voornaamheid in hetgeen licht schetterig kon worden, over zoveel kunst in de
ongekunsteldheid, zoveel zekerheid en evenwicht in dien overmoedigen zwier. De
‘da prima’ geborstelde aandoening is toch vol, verzadigd, - een ‘impressie’? Zo ge
wilt, maar ene dan die ineens het wezenlijke vasthoudt, stevig-raak, gaaf en geheel,
ene die, door een onfeilbaar gevoel voor de grondvormen, gebonden is in haar
bouw, en gemakkelijk den monumentalen stijl bereikt, ene die komt uit de innerlijke
visie van de dieprijke verbeelding. Dat blijft het wonder, dat een kunst, zo warm van
dierlijke, elementaire levenskracht, zich
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eerst volkomen uitspreekt als haar uitdrukkingsmiddelen gans vergeestelijkt zijn.
En nu weet ik wel, dat er een leer gangbaar is, van de meerderheid der
Bezonkenheid, der Bezonnenheid, boven den Hartstocht. Betwijfel mijn eerbied
voor theorieën niet: ik aanvaard ze graag allemaal, ook de meest tegenstrijdige.
Maar betekenis hebben ze alleen als ze uit de persoonlijkheid zelve afgeleid zijn.
De kunst van Rik Wouters schatert over de voorzichtige sokkenbreiers. Iedere
persoonlijkheid heeft hare eigen mogelijke harmonie, en Rik Wouters heeft de zijne
bemachtigd.
Ge ziet het wel, ik kan over hem niet schrijven als over een dode...

1922
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Het Wezen van de Romantiek

Ik beken volgaarne, dat mijn onderwerp een afschrikkend gezicht vertoont. Het
aantal bepalingen, die er van het wezen der romantiek reeds gegeven werden,
meen ik op zo wat honderdvijftig te mogen schatten. Het lijkt dan wel overbodig, er
nog een honderd-en-eenenvijftigste aan toe te voegen. Vooral daar ik vast overtuigd
ben, dat de mijne niet de enig juiste is, en zelfs dat een algemeen bevredigende
bepaling vermoedelijk door niemand zal gevonden worden.
Toch heeft zulk een liefhebberijtje zijn nut. Het beantwoordt aan onze behoefte
om de literaire verschijnselen op een aanneembare wijze te groeperen, datgene te
ontdekken wat de meest wezenlijke karaktertrekken van verschillende literaire
verschijnselen onder elkaar verbindt. En voor de geschiedenis van de letterkunde
is dat wel een dringende noodzakelijkheid, wil ze wat meer zijn dan een
boedelbeschrijving.
We staan voor een overstelpende, verbijsterende menigte van werken: we moeten
daar enige orde in scheppen, - niet een uiterlijke, maar ene die ons door zich zelf
tot den geest der werken brengt. Zeker weten we dan nog niet, waarom ze zo zijn
als ze zijn, maar wanneer het bijzondere feit wordt opgenomen en geschikt in een
uitgebreider soort van verwante feiten, dan houdt
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het op, iets geheel enigs en vreemds te wezen, en wordt het aldus begrijpelijker.
Ieder kunstwerk heeft een onverklaarbare kern, dock ieder kunstwerk hangt ook
min of meer met andere samen, niet alleen in uiterlijkheden, maar in zijn
levensorganen zelf. Eerst door dien samenhang in het licht te stellen, wordt de
geschiedenis der letterkunde een gebouw in stee van een verzameling van
bouwstoffen.
Die samenhang kan gezocht worden in de lengte van den tijd en in de breedte
van de ruimte: verticale ontwikkeling en horizontale eenheid, - wat eenzelfde soort
van werken verbindt door de eeuwen heen of wat ver uit elkaar liggende werken
verbindt in den gevoelstoon van één tijdperk. De beginselen der groeperingen en
indelingen zullen waarschijnlijk dezelfde niet zijn, nu eens bepaalder en dan weer
vager, het ordeningsbegrip van den ene zal wellicht op dat van een ander niet lijken,
er zullen verschillende constructies ontstaan, en geen enkele volmaakt, - zulks is
onvermijdelijk, waar het de geschiedenis van gééstesvoortbrengselen geldt, de
geschiedenis van geestesléven. Maar dat mag ons niet terughouden: àls we maar
construeren, want zo leren we beter begrijpen. Of we de zaken onder dezen of dien
gezichtshoek bekijken, daar valt niet veel over te kibbelen: ten dele vergissen we
ons toch, het voornaamste is, dat we naar een synthese trachten, waardoor de
samenhang der zaken en dus de zaken zelf ons duidelijker worden. Het is zelfs
wenselijk, dat zulk een ingewikkeld iets als geestesvoortbrengselen van verschillende
zijden, door verschillende syntheses belicht wordt. Daarom mocht ik zeggen, dat
het me niet veel hindert, als mijn op-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

509
aant.

vatting van de romantiek zich geenszins als een onaanvechtbaar
wetenschappelijke waarheid voordoet: ik vind ze goed, omdat ze mij beter dan de
mij vooralsnog bekende in staat stelt, vele uiteenwijkende verschijnselen tot
eenzelfden wortel, tot eenzelfde idee terug te brengen. Een andere kan even
geriefelijk in 't gebruik blijken.
Ik beweer natuurlijk niet, dat al de begrippen, waar men mee te werk zal gaan,
dezelfde waarde hebben, maar een begrip kàn even deugdelijk zijn als een ander.
Het zal deugdelijker zijn, naarmate het zich op meer verschijnselen laat toepassen,
en naarmate het gemeenschappelijke waar het op wijst meer tot het innerlijke wezen
van het verschijnsel behoort.
Het ideaal ware dus, dat men den ontwikkelingsgang van de gehele
wereld-letterkunde als een eenheid kon beschrijven, waarbij eenzelfde beginsel van
karakterisering op alle onderdelen zou toegepast worden.
Mag ik dat wat nader toelichten? Elke nationale letterkunde is fragment. Niet
alleen doordat elke nationale letterkunde gestadig den invloed van andere ondergaat,
maar ook doordat er altijd geestesstromingen zijn, die verscheiden nationale
letterkunden bevruchten. De romantiek is daar juist een treffend voorbeeld van.
Trachten we, van de geschiedenis der letterkunde een geheel te maken. Het is
zeker van belang, verschillen te onderscheiden, maar als men construeren wil, is
het van nog meer belang, nadruk te leggen op overeenstemmingen. Het
internationale wordt dan gewichtiger dan het nationale. Het nationale moet
bescheiden zijn plaats krijgen, als fragment, in de eenheid van één groten
wordingsgang, die de literatuur van het mensdom omvat.
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Ieder kan op zijn min of meer beperkt gebied werken, met de ogen op dat doel
gericht.
Maar welk zal het principe zijn, waarnaar men dien algemenen wordings- en
ontwikkelingsgang bestuderen moet? Wat is de rode draad dien men volgen zal,
door alle verwikkelingen heen? Men lette op de continuïteit, goed: maar wat, in de
literaire gewrochten, wàt is 't eigenlijk, waarvan men de continuïteit moet opsporen?
Ik heb elders beproefd, het vraagstuk voor de kunstgeschiedenis te stellen. Ik
heb daar uiteengezet, waarom ik met de theorie van Taine en zijn invloed van het
milieu geen vrede kon nemen. De invloed van het milieu verklaart wel iets, maar
juist niet datgene wat kunst als kunst kenmerkt. Het eenheidsprincipe van de
ontwikkelingsbeschrijving moet veeleer gezocht worden in iets dat het wezen zelf
van de kunst raakt, datgene wat de scheppende bedrijvigheid eigen is. En dat wordt
gevonden in den geest van de zuiver-artistieke opvatting der vormen, afgezien van
den geest die in de opvatting der onderwerpen te voorschijn treedt. In de opvatting
der onderwerpen weerspiegelen zich het duidelijkst de maatschappelijke toestanden;
maar daarnaast bestaat een eigene, een innerlijke ontwikkeling van de
specifiekkunstzinnige daad, en die weerspiegelt zich het duidelijkst in de opvatting
van den op zich zelf, van den abstract-beschouwden vorm.
Nu is het echter veel gemakkelijker, dat beginsel op de kunstgeschiedenis toe te
passen, dan op de literatuur-geschiedenis, om de eenvoudige reden dat in de
beeldende kunst de vorm een stoffelijker karakter heeft en zich dus lichter afzonderlijk
grijpen en ontleden laat. In de letter-
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kunde spelen de ideeën een veel aanzienlijker rol. Ik beken ootmoedig, dat het mij
niet beschoren is, langs de hier aangegeven lijn een stuk literatuurgeschiedenis te
ontwerpen. Ik wijs alleen den weg, in de hoop dat anderen, gelukkiger dan ik, hem
mochten betreden. Misschien krijgen we eens een ontwikkelingsgeschiedenis van
den literairen vorm als taal van de kunst: voorlopig is het al veel indien we zo iets
kunnen voorbereiden als een ontwikkelingsgeschiedenis van den literairen neerslag
der levens- en wereldbeschouwingen.
Van dat standpunt bezien, schijnt me de romantiek te beantwoorden aan een zekere
beschouwing van persoonlijkheid, maatschappij, natuur en God, beschouwing die
volkomen cohaerent is, en die machtig haren stempel gedrukt heeft op bijna driekwart
van een eeuw, niet alleen in de literatuur en de kunst, maar ook in de religie, de
wijsbegeerte, de wetenschap, de politiek.
Het wezen van de romantiek leren we het best onderscheiden door tegenstelling
met wat voorafging, het 17de-eeuwse classicisme en de 18de-eeuwse verlichting.
Ik waarschuw al dadelijk, dat ik hier die verschillende geesteshoudingen eenvoudig
wens te kenschetsen, zonder na te gaan in hoever ze met sociale veranderingen
samenhangen. Dat ware weer een andere geschiedenis...
De geesteshouding van het classicisme, van Malherbe tot Dryden, kenmerkt zich
door het geloof aan de noodzakelijkheid van een heersend, regelend
eenheids-beginsel. De renaissance was een organische bloei van leven geweest,
ongebonden, vol verscheidenheid in zijn lenteovervloed. Daarna voelde het
classicisme behoefte aan
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een vastere norm. De geweldige krachtsuitbreiding moest orde worden opgelegd.
Bezinning volgde op jeugdigen roes. Er werd gesnoeid en geschikt. De speelse
uitrankingen van natuurgewas moesten zich voegen naar de eisen van den
leibomenstijl. Had de renaissance aanleuning gezocht bij de oudheid, nu werd die
oudheid de dogmatische maatstaf, de poëtische leer van Aristoteles en Horatius
een evangelie. In het leven werd naar de wet gezocht, het leven werd aan de wet
onderworpen, het hele leven werd gezien in verband met een regelend
eenheidsbeginsel.
In den mens en buiten den mens. In den mens was dat de rede. Zij was voor
Descartes het menselijke bij uitnemendheid, datgene wat alle mensen gemeen
hebben. Corneille oordeelde, dat waar Aristoteles' openbaring zweeg, de
vraagstukken moesten opgelost worden door ‘la raison naturelle’. En bij Boileau
luidde het opperste voorschrift:
Aimez donc la raison; que toujours vos écrits
Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix.

Het regelend eenheidsbeginsel buiten den mens: de wereld verschijnt als een
architectonisch samenstel; God regeert in de natuur zoals de Monarch in de
maatschappij; en in het rijk des geestes troont de Idee, - dat wil zeggen: het
voornaamste in de dingen is datgene waardoor ze onder één gezamenlijk woord
kunnen verenigd worden.
Hoe zulk een opvatting op den literairen vorm inwerkt is gemakkelijk na te gaan.
Orde veronderstelt hiërarchie:
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het kunstgewrocht is een architectuur, waarin alle onderdelen streng ondergeschikt
worden gemaakt aan de hoofdzaak, de bijzonderheden zijn er alleen nog als teken
van het essentiële. Overal wordt het enkele en eigenaardige herleid tot het type en
het algemene. De kunstvormen worden beschouwd onder de categorie van Het
Schone, begrip van een centrale, alles-doorzielende wetmatigheid. De behandeling
van de taal wijst op dezelfde neigingen: de al te speciale woorden vallen weg, de
bouw van den volzin wordt door het logische denken bepaald, - in de periode wint
het rythme aan brede maat, én door de beteugeling van het vrije leven, én door het
ondergeschikt maken van alle bijzonderheden aan het hoofdzakelijke.
Zo het classicisme. Maar een kracht in de renaissance ontbonden werkte stil door:
trek naar onbevangen onderzoek, critiek, vorsende wetenschap. En toen die kracht
voldoende had doorgewerkt, kon ze het overwicht aan een nieuwe geesteshouding
verzekeren, die van de 18de-eeuwse verlichting, in Engeland, Nederland, Duitsland,
Frankrijk. De verlichting houdt vast aan de rede, maar geeft haar het karakter van
een proefondervindelijk werktuig. Ziedaar het cardinale punt. Het redenerend
verstand, dat niet van een Idee uitgaat, maar onbevooroordeeld naar nieuwe
waarheden rondtast, buiten elke overlevering om, dat wordt het kenteken van het
menselijke en de bron van alle kennis. Bij Descartes was er nog een dualisme tussen
de ingevingen van de rede en die van de godsdienstige openbaring: dat verdween
nu in het Godgeleerd-Staatkundig Vertoog van Spinoza (1670), waarna Leibniz het
begrip van de eenheid der
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menselijke gedachte ruimer uitbouwde, terwijl Newton, in zijn Philosophiae naturalis
principia mathematica (1687), de wet bracht die het gehele wereldstelsel voor de
enige rede begrijpelijk maakte, en Gods hand ter verklaring overbodig. Op het eind
van de 17de eeuw wist John Locke dan in zijn ervaringsphilosophie de theorie der
verlichting volledig uit te spreken, op het gebied van de kennisleer en de psychologie
(An Essay concerning Human Understanding, 1690), van het recht en de politiek
(Treatises on Civil Government, 1690), van de opvoedkunde (Some Thoughts
concerning Education, 1693) en van den godsdienst (The Reasonableness of
Christianity, 1695).
De menselijke rede als middel van navorsing was tot meerderjarigheid en
zelfbewustzijn gekomen. Zij zocht haar eigen wetten te ontdekken, daaruit de
beginselen van doen en laten af te leiden, zonder een anderen rechter over zich
zelf te erkennen. De vooruitgang van de wetenschap had het gezag van de oudheid
geknakt: van Locke tot Voltaire en Lessing moest alle traditie voor de oppermacht
van het redenerend intellect wijken.
Van den godsdienst hield men alleen die bestanddelen over, die met het gezond
verstand overeen te brengen waren. Dat gezond verstand was alle mensen gemeen:
tegenover geloofsverdeeldheid mocht men dus verdraagzaamheid en broederlijkheid
preken. De Godheid werd een ‘redelijk’ wezen, terwijl ook het natuurlijke met het
redelijke vereenzelvigd werd. De overtuiging, dat natuur en Godheid niet anders
dan eensluidend met de rede konden zijn, leidde overigens tot een nogal oppervlakkig
optimisme: geloof dat een op zielkunde steunende op-
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voeding voldoende was om het zedelijke en sociale leven vorm en richting te geven,
- geloof ook dat in de wereld alles geregeld was volgens het plan van een uiterst
verstandige Voorzienigheid. Van dat geloof in de volkomenheid en de doelmatigheid
der cosmos-inrichting worden wellicht de koddigste staaltjes gevonden in de Etudes
de la Nature van Bernardin de Saint-Pierre (1784). Mag ik er terloops enkele
uitpikken, om U althans een rustpunt in dit abstracte vertoog te gunnen? Waarom,
b.v., staan de vuurbergen langs de kusten van de zee? ‘Si la nature n'avait allumé
ces vastes fourneaux sur les rivages de l'Océan, ses eaux seraient couvertes d'huiles
végétales et animales... La nature purge les eaux par les feux des vulcans... Elle
brûle sur les rivages les immondices de la mer.’ Waarom heeft de koe vier uiers,
terwijl ze toch maar één kalf draagt en zelden twee? ‘Parce que ces deux mamelles
superflues étaient destinées à être les nourrices du genre humain’. Waarom is het
schuim van de golven wit? ‘La nature oppose sur la mer l'écume blanche des flots
à la couleur noire des rochers, pour annoncer de loin aux matelots le danger des
écueils’. Waarom eindelijk zijn de vlooien bruin? ‘Les insectes qui attaquent nos
personnes mêmes, quelque petits qu'ils soient, se distinguent par des oppositions
tranchées de couleur avec celle des fonds où ils vivent... Les puces se jettent, partout
où elles sont, sur les couleurs blanches. Cet instinct leur a été donné afin que nous
puissions les attraper plus aisément.’
Indien ik een ogenblik bij zulke uiterste voorbeelden blijf staan, dan is 't ook wel
om U als in een vergrootglas te doen zien, hoe de verlichting de ruimte van den blik
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kon verengen. Ze heeft een groot deel van de 18de eeuw een aanschijn van
armoedige nuchterheid gegeven. Ze schakelde te gemakkelijk het onbekende uit,
en ze stelde het redelijke in de plaats van het vol-menselijke, dat niet altijd redelijk
mag heten; ze bracht niet al 's mensen krachten gelijkelijk in werking. Ze bleef doof
tegenover het innerlijkste leven van de ziel en de rijke bronnen van het onbewuste.
De 18de eeuw, tot tegen 1770 ongeveer, is bij uitstek een eeuw van proza geweest.
Ze zegevierde in de sceptische satire van een Swift of een Voltaire; haar lust in
psychologische ontdekkingstochten heeft haar met Defoe, Richardson en Fielding,
Prévost, Rousseau, Goethe, Choderlos de Laclos, Betje Wolff en Aagje Deken,
gemaakt tot de eerste eeuw van den modernen roman. Maar het rijk van de diepste,
de geheime roerselen van 't menselijke wezen bleef haar gesloten, zoals ze het
mysterie uit de natuur wilde bannen. Haar beeld van de wereld was zelfs niet meer
een architectuur: het werd een machine. Het mag nog een troost heten, dat
bewondering voor de voortreffelijkheid van die machine ook een gevoelselement in
zich borg, en nu en dan aanleiding gaf tot enig lyrisme, maar dat geschiedde slechts
in zeldzame ogenblikken.
Feitelijk was het eerst door een rechtstreekse reactie tegen de verlichting dat de
mens zich weer uit haar nauwe begrensdheid kon bevrijden. Hij besefte eindelijk,
dat ze den volledigen mens niet uitdrukte. Al wat in hem in bedwang werd gehouden
moest noodwendig weer losspringen, hij kon niet langer slechts op zijn bewuste
verstand teren, hij voelde weer het oneindige in zich en buiten zich.
Die reactie was de romantiek.
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We kunnen ze, in negatief opzicht, vooreerst noemen reactie tegen het
intellectualisme, reactie van het gevoel, met het minder duidelijke van zijn omtrekken,
tegen het bepaalde van de rede. Maar zo zeggen we niet genoeg: positief genomen
beantwoordt de romantiek aan een opvatting van leven en wereld die tussen ±
1770-1840 de overheersende is, op alle gebieden van de geestesbedrijvigheid. Ze
ontwikkelt zich en breidt zich uit, ze neemt de meest verschillende vormen aan, en
het is juist doordat ze zeer ongelijksoortige verschijnselen omvat, dat er aan het
woord romantiek zoveel betekenissen worden gehecht. Maar de kern, het
grondbestanddeel schijnt me wel dit te zijn: de opvatting van het Leven, niet meer
als een mechanisch en redelijk iets, maar als een organische werkzaamheid, die
breder dan de rede is en niet tot de rede herleid worden kan.
Het Leven in en buiten den mens.
In den mens wordt aan de vormen van het onberedeneerde leven het overwicht
gegeven: aan het instinct, het onbewuste, de ziel als zin van het oneindige, aan het
ongebonden gevoel, den hartstocht die over het wijze beleid heenstormt, - in den
geest zelf: aan de fantasie of vrije verbeelding.
Een natuurlijk gevolg van die opvatting is dat ze de ontwikkeling van het modern
individualisme sterk in de hand werkt. Want de rede is wat de mensen verenigt, zij
is feitelijk dezelfde voor allen. Het gevoel mist die scherp getekende lijn, het is
omwasemd door een eigen atmosfeer, het heeft allerlei door elkaar vloeiende,
onvatbare schakeringen, die zich niet door de duidelijkheid van een enkel woord
laten uitdrukken: het gevoel is persoonlijk.
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Buiten den mens, in de natuur en de maatschappij, heerst dezelfde opvatting:
het leven als ongeordende macht, die meer is dan ons verstand in zijn vakjes kan
inperken, de geheime groeikracht die in de dingen van binnen naar buiten werkt,
de dingen van binnen naar buiten boetseert. Zoals dat Leven in den geest alle
intellectualisme overschrijdt, zo is het in de wereld het tegendeel van alle
mechanisme. Het is het wordende, niet het als àf en voltooid gegevene. Het is de
innerlijke, organische, duistere macht die scheppend synthesis voortbrengt, tegen
over de mechanische constructie die uiterlijke delen ineenzet.
In de tweede helft van de 18de eeuw en het eerste derde van de 19de kreeg die
opvatting van het Leven de bovenhand in de biologische wetenschappen, met het
vitalisme dat door de geneeskundige school van Montpellier, o.m. door Bordeu,
Grimaud en Barthez werd geformuleerd, en dat zich dan verder over Europa
uitbreidde.
Het Leven is in zijn essentie onbegrepen. Aan het mysterie in den mens
beantwoordt het mysterie in de wereld. Aan het individualisme van den mens
beantwoordt ook het individualisme van de dingen. Want het Leven is een immanente
kracht. De dingen worden niet gevormd naar een platonische idee die er buiten
bestaat, en waar ze hun algemeenheid aan ontlenen, maar door den blinden drang
die binnen in de dingen woont en streeft. Van ieder ding wordt dus het eigene gezien,
‘das Charakteristische’, veelmeer dan dat de dingen gezien worden in verband met
de verenigende idee van het Schone. Rijker dan het Schone lijkt den
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romanticus het kenmerkende, de veelzijdigheid en verscheidenheid van het
eigenaardige. Het beeld van de wereld als een redelijk en architectonisch geordend
geheel maakt plaats voor dit andere: een samenstel van spontane krachten, die in
botsing met elkaar kunnen komen. En zo wordt in de natuur evenals in het gemoed
een grote rol toebedeeld aan het tragische of pathetische, het wilde, grillige, vreemde,
het geheimzinnige.
Dat Leven is het ook dat door de romantiek in de maatschappij wordt
waargenomen: de maatschappij is geen mechanisme, maar wordt in bestand
gehouden en ontwikkelt zich door een eigen groeikracht, die niets te maken heeft
met de logische rede, eerder van dezelfde soort is als in de natuur. Het echte is wat
zich onder de werking van zich van zelf opdringende, gezamenlijke
levensnoodwendigheden heeft gevormd, de ongeschreven traditie, het dieper gestuw
van het gemeenschappelijke, niet de letter van wet of recht door menselijke
schranderheid opgesteld. Niet b.v. het mechanische in den Staat, maar het
organische in de Natie. Vandaar dat geloof aan een ‘volksziel’, waarvan de taal en
de mythe uitgaan, het essentiële wezen van de nationaliteit, centralen focus die zijn
warmte in alle geledingen uitzendt, - dat geloof dat alle nationale bewegingen
gekleurd heeft. Vandaar ook die belangstelling in literaire voortbrengselen, die uit
het naïeve instinct van velen gegroeid schenen, het lied, de legende, gehouden
voor uitingen van de ‘volksziel’.
Het romantische gevoel bevorderde dus het nationale gevoel, dat eerst wel
tegenstrijdig lijkt met het individualisme, maar ten slotte niet anders is dan het indi-
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vidualisme der volkeren. De verenkeling der persoonlijkheid vond trouwens
gaarne een tegenwicht in dat belijden van een volkseigenheid. De nationaliteiten
zochten dan in eigen verleden den ‘natuurlijken’ grondslag waarop ze haar eigen
leven konden opbouwen. En dit verklaart voldoende de aanzienlijke betekenis welke
in dien tijd den historischen roman toekomt.
Om dit even samen te vatten: de verlichting beschouwde geest, heelal en
maatschappij als een mechanisme waarvan alle bestanddelen door het bewustzijn
uiteengenomen en ineengezet konden worden; de sociale en zedelijke
werkzaamheid, tot den godsdienst toe, herleidde ze tot de berekeningen van de
‘rede’. Voor de romantiek zijn geest, heelal en maatschappij organismen die zich
ontwikkelen door de spontane en onbewuste werking van de innerlijke levenskracht,
die vrij moet blijven.
Die opvatting van het Leven openbaart zich nu in bijzondere verhoudingen: een
gebrek aan evenwicht in den mens, en een gebrek aan evenwicht tussen den mens
en zijn omgeving.
Voordat ik dit nader toelicht, zij het me veroorloofd er nog eens attent op te maken,
dat ik hier voorlopig niet anders beproeven wil dan een soort van morphologie der
romantiek te ontwerpen, zonder in te gaan op het verband tussen de geestesfeiten
en de sociale geschiedenis. Dit zou een veel ingewikkelder en ruimer onderzoek
eisen. Het hoeft geen bewijs, dat het begeven en breken van oude maatschappelijke
structuren onder de spanning van den capitalistischen groei, het streven en de
zegerijke opkomst van de bourgeoisie, de omwenteling die er de politieke uitwerking
van was, dit alles zijn weerslag had
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op geest en gemoed. Het rukte menige overgeleverde waarheid uit haar voegen,
veranderde vele waarden, opende onafzienbare mogelijkheden: het wekte tegelijk
energie en hoop, onrust, twijfel en teleurstelling, - onbeperkt verlangen, en, naarmate
dat verlangen wijder en vuriger was, ook wel pijnlijker gevoel van onmacht. Niemand
zal de noodzakelijkheid van een dergelijke studie loochenen, doch het is niet wat
ik hier verrichten wil: thans is het me er alleen om te doen, niet de oorzaak van die
psychologische toestanden op te sporen, maar er de verschillende vormen van te
onderscheiden en tot hun psychologische eenheid terug te brengen.
Het geloof aan het vrij zich ontwikkelend innerlijke, met al het onberekenbare dat
het in zich sluit, buiten den greep van de één-makende rede, dat moest wel veel
conflicten in den mens zelf scheppen. En het geloof dat ook in de wereld zulke zich
zelf bepalende, onberekenbare krachten aan het werk en soms in strijd met elkaar
zijn, dat moest voor gevolg hebben, dat zoals de harmonie in den mens, ook de
harmonie tussen mens en wereld dikwijls verbroken was. Beide verschijnselen
hangen samen: het beeld van den innerlijken mens en het beeld van de wereld
weerspiegelen elkaar, - aan de breuk tussen individu en omgeving beantwoordt de
breuk in het individu zelf.
Vandaar al die gedaanten van de romantische verdeeldheid: die zwaarmoedigheid
van hem, die zich altijd eenzaam weet en in zijn binnenst gaat graven; vandaar die
zelfontleding, die onzekerheid, dat bitter of tragisch besef van onevenredigheid en
tegenstrijdigheid tussen hart en brein, tussen wat men zijn kàn en wat men bereikt,
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tussen werkelijkheid en ideaal. Vandaar die opstand tegen de domme waarheid
van het bestaande, tegen de actuele maatschappij, dat heimwee, die Sehnsucht,
dat zich opsluiten en soms zich verliezen in den innerlijken droom, die verheerlijking
van wat vèr af ligt in den tijd of in de ruimte, - schoonheid van vreemde landen waar
de mens als dichter bij zijn oorspronkelijke gaafheid verschijnt, schoonheid van een
verleden, waarin hij minder benauwd door sociale regels zijn krachten en passies
vrijeren loop mocht laten, schoonheid van een messiaans rijk der toekomst door de
verbeelding omgetoverd. Zo kon de romantiek te gelijk reactionnair zijn als ze achter
zich, en revolutionnair als ze voor zich uit keek. In beide gevallen wilde ze aan de
realiteit ontsnappen. Ze vluchtte naar verleden of naar toekomst, naar een gouden
tijd, naar het Oosten, anywhere out of the world, naar de ‘paradis artificiels’, of naar
de natuur, beschouwd als het tegendeel van de maatschappij. En als de mens niet
vluchten kón, dan keerde hij zich met oproerigen wil tegen al wat hem kwetste,
leverde hij de satire van politieke machten of zedelijke conventies. In den
romantischen humor, die ieder ding te zamen ziet met zijn tegenstelling, schuilt ten
slotte een bedekte satire van het zijnde, terwijl in de romantische ironie een bedekte
satire schuilt van eigen verscheurdheid.
Ik heb getracht, de bijzondere sfeer van den romantischen geest te kenmerken, in
zijn verscheidenheid en zijn samenhang. Ik geef dit voor wat het is: een ruwe schets.
Natuurlijk vertoont zich die romantische geest op verre na niet altijd onvermengd.
Het zal van mij hier niet
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verwacht worden dat ik hem in zijn wording, zijn bloei en zijn verder verloop zou
schilderen. Een paar uurtjes waren niet voldoende om die ontwikkeling zelfs maar
in vluchtige lijnen voor te stellen. Ik wil hier slechts, zeer in 't algemeen, op de grote
phasen wijzen.
Van 1750 tot 1770 ongeveer is het nog, midden onder de verlichting, een gisten,
een broeien, een kiemen, bij Jean-Jacques Rousseau, Macpherson, Walpole, Percy,
Herder.
De twintig volgende jaren, met de Sturm-und-Drang-literatuur in Duitsland, het
werk van den jongen Goethe, dat van den jongen Schiller, de gedichten van Burns,
zijn het tijdperk waarin de voornaamste karaktertrekken van de nieuwe beweging
aan duidelijkheid winnen en dat, zo men wil, de prae-romantiek mag genoemd
worden.
Sedert omstreeks 1790 begint de rijke bloeiperiode van het romantisme. Daar
treedt het geslacht op, dat geboren werd tussen 1763 en 1783, en waarvan als
typische vertegenwoordigers mogen genoemd worden, chronologisch gerangschikt:
J.P. Richter (1763), Ann Radcliffe (1764), Madame de Staël (1766), A.W. von
Schlegel (1767), Chateaubriand, Schleiermacher (1768), Hölderlin, Wordsworth,
Hegel, de Sénancour, Beethoven (1770), W. Scott (1771), F. von Schlegel, Novalis,
Coleridge (1772), Tieck (1773), Southey, Friedrich (1774), Schelling, Landor, Turner
(1775), Hoffmann, Görres, Constable (1776), Fouqué, Runge, v. Kleist (1777)
Foscolo, Brentano (1778), Moore, Oehlenschlâger (1779), Nodier (1780), Chamisso
(1781). Toen werd de romantische theorie, de romantische wijsbegeerte uitgewerkt,
bemachtigde het romantisme alle gebieden, de god-
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geleerdheid, de geschiedenis, de taalkunde, het recht, de muziek, de
schilderkunst.
Om een denkbeeld van het tweede romantische geslacht te geven, zij het
voldoende de volgorde na te gaan van de mannen, die geboren werden in de twintig
jaren strekkende van 1783 tot 1803: Stendhal, Geyer, Manzoni Grundtvig (1783),
Rude (1784), J. Grimm, Afzelius, de Quincey (1785), Uhland (1787), Byron,
Schopenhauer, Eichendorff (1788), Pellico (1789), Atterbom (1790), Grillparzer,
Géricault (1791), Shelley (1792), Stagnelius (1793), Keats, Carlyle (1795), Schubert,
Delaroche, Thierry, Heine (1797), Delacroix, Leopardi, Michelet, Mickiewicz (1798),
de Vigny, Balzac, Poesjkin (1799), Vörösmarty (1800), Hugo, Dumas père, Lenau
(1802), Quinet, Emerson, L. Richter, Mérimée (1803). Bij sommigen onder hen is
de romantiek reeds doormengd met bestanddelen, die haar verloochening zouden
worden. Want een nieuwe geest begint door te breken en veld te winnen, de
realistische, critische, wetenschappelijke. De romantiek moet zich al verdedigen,
neemt wel eens de houding aan van een reactie tegen de wassende stroming.
Na 1840 mag men vaststellen, over 't algemeen, dat niet meer de romantische
maar de positieve geest overheerst en den toon aangeeft. De romantische heeft
echter niet afgedaan. Er is geen grens meer te trekken: wie zijn verdere
wisselwordingen beschrijven wilde, zou hem tot in den tegenwoordigen tijd moeten
volgen.
Het spreekt vanzelf, dat ik er niet aan denken mag me op dat terrein te wagen.
Ik besef duidelijk dat ik zo al vervelend genoeg ben geweest, en verzoek U, me te
willen verontschuldigen, voor het al te schetsmatige en
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droge van deze uiteenzetting. Voordat ik dit onderwerp uitkoos, had ik moeten
overwegen, welke een moeilijke taak het was, in zulk een kort bestek een stuk
wemelende geschiedenis van Europese gedachte en Europees gevoel samen te
dringen. Er komt nog dit bij, dat me gevraagd werd, den tekst van deze mededeling
ter publicatie in de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
af te staan. En dat valt nu niet te verhelpen: een geschreven lezing is geen voordracht
meer, wordt een tijdschriftartikel, mist de levendigheid van het gesproken woord, is
gedachte die reeds vastzit. Zodra ik de pen ter hand neem, ga ik zoveel mogelijk
condenseren, ten dele omdat dat zo in mijnen aard ligt en ten dele uit luiheid, Ik
beken overigens, dat ik me vast had voorgenomen, van alle stijlbloemetjes af te
zien, om alleen de hoofdlijnen van mijn betoog te laten spreken, zo naakt als dat
maar kon. Die behandeling biedt weinig aantrekkelijks aan voor wie geen bijzonder
belang in het onderwerp zelf stelt. Maar ze kan enig voordeel hebben voor degenen,
die hetzelfde veld als ik beploegen, en die wellicht in mijn poging om het romantische
verschijnsel samen te vatten, aanleiding zullen vinden om beter werk te leveren dan
het mijne. Ik hoop dat de anderen zo goedgunstig zullen zijn, me mijn
‘self-indulgence’ te vergeven, en ik zeg hun hartelijk dank voor de welwillende
aandacht waarmee ze mij hebben laten uitpraten.

1925
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Onze na-oorlogse Literatuur

De titel van deze rede eist een woord ter verklaring: het is geenszins mijn voornemen,
hier een ontledend overzicht te geven van wat de Vlaamse literatuur in de laatste
acht jaren heeft voortgebracht.
Niet dat ik terugschrikken zou voor de onaangenaamheden die aan dergelijke
poging verbonden zijn. Die zijn genoegzaam bekend: al prijst de criticus nog zo
veel, toch haalt hij zich menigerlei vijandschap op den hals. Schrijvers die hij voor
minder belangrijk houdt, zijn boos omdat hun naam onvermeld bleef, anderen omdat
ze nog meer goeds van zich zelf wensten te horen, of minder goeds van hun
vrienden. Maar er hoort toch bijzonder weinig moed toe, om die gevaren te trotseren.
Mijn beschroomdheid is van anderen aard: ik acht mij eenvoudig niet gerechtigd,
als technisch beoordelaar op te treden, en ik vlei me gaarne met de voorstelling,
dat het onderwijs me nog niet tot schoolmeester heeft gemaakt. Waar ik in literaire
werken het liefst naar speur, het is wat er leven aan gaf, het is het innerlijk leven
waar ze uit oprezen, en onder dat persoonlijk leven het meer algemene waar het
zelf aan ontsproot. Ik zou dus, onze jongste literatuur als een geheel beschouwend,
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de vraag willen stellen, in hoever ze ons deelachtig maakt aan nieuwen levensinhoud.
Vooreerst moet ik even stilstaan bij dat woord levensinhoud. Ik bedoel daarmee
heel wat anders dan de behandelde onderwerpen. Ik denk er niet aan, te eisen dat
men zogenaamde ‘grote’ onderwerpen zou aanpakken. Er zijn geen grote of kleine
onderwerpen, - het onderwerp is van geen tel. Ge kunt in een boom of een bloem
de gehele natuur doen voelen, de eeuwige menselijke ziel in een stumper, God in
de klacht van een harmonica. Alles hangt af van hetgeen ge uit uw onderwerp maakt.
Wat ik inhoud noem, is het onderwerp zoals het geworden is in den kunstenaar, op
't ogenblik dat hij zijn werk schept. De waarde van dien inhoud wordt dan niet alleen
naar des kunstenaars kúnnen gemeten, maar naar de kracht, de fijnheid, de ruimte
en den samenhang van zijn innerlijk leven. En dit staat weer in verband met zijn
houding tegenover de wereld: hoe meer leven hij in zich heeft opgenomen, hoe
omvangrijker en vruchtbaarder zijn eigen innerlijk leven is.
Kunst heeft een dubbele ethische betekenis: eerst door het feit alleen dat ze kunst
is, dat ze tracht naar harmonische uitdrukking, dat de kunstenaar naar zijn beste
geweten zo oprecht en nauwgezet als maar kan zijn werk maakt, zich om niets
anders bekreunend dan om de meest passende uitbeelding van hetgeen hij in zich
draagt en noodwendig zeggen moet. Het streven naar schoonheid, naar
volmaaktheid, dat is naar juiste verhouding tussen het innerlijke beeld en den vorm,
dat heeft op zich zelf een ethisch karakter, zuiverder naarmate de kunstenaar geen
nevenbedoelingen heeft nagejaagd.
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Maar naast dat ethisch karakter dat alle echte kunst eigen is, zie ik er nog een ander:
het bijzonder dynamisme, dat een werk ontleent aan de kracht, de fijnheid, de ruimte
en den samenhang van 's kunstenaars innerlijk leven.
Zo meen ik misverstand omtrent mijn gezichtspunt te vermijden, bij die vraag:
waar staan we thans met onze literatuur? Of meer bepaald: wat is het belang van
het nieuwe, dat ze ons sedert 1918 gebracht heeft?
Want ik wens me in deze beschouwing te beperken tot datgene wat iets meer is
dan de voortzetting van vooroorlogse tradities. We weten allen, dat de beste
vertegenwoordigers van het oudere geslacht voortgegaan zijn met hun werk uit te
bouwen en nog blijk geven van onverzwakt of steeds rijper wordend talent. Sommige
jongeren hebben zich bij hen aangesloten en volgen in hoofdzaak dezelfde lijn.
Geen wijs mens zal hun verwijten, dat ze niet ‘modern’ genoeg zouden zijn. Goede
kunst is altijd modern. Maar dat zich daarnaast verschijnselen voordoen, die weer
een andere toekomst voorbereiden, dat vooral is het toch, wat hoop geeft op de
gezonde ontwikkeling van onze literatuur. Wat zouden we blij zijn, en trots op ons
volk, als wij zelf eenvoudig verdwenen onder den overvloed van het verse groeisel!
Dit althans mag vastgesteld worden: we zijn helemaal niet deemoedig gestemd
als we merken hoeveel er ten onzent voortgebracht wordt. Er zit in dit ras een wil,
een geweld van instinct, een kracht die voortdurend van beneden opstuwt en naar
uiting dringt. Bedenken we, met welke moeilijkheden schrijvers en uitgevers hier na
den oorlog strijden moesten, en toch treft ons allerwegen
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een wakkere bedrijvigheid, en toch breken een aantal nieuwe talenten zich baan
in verschillende richtingen, en toch gelukt hun de moed om ideale waarden boven
de ellende van den tijd hoog te houden. Door de energie waar dit kleine land over
beschikt, maakt het naast machtiger buren waarlijk geen kwaad figuur.
Maar de hoeveelheid daargelaten, wat is de betekenis van onze jongste literatuur?
Ook daarover kunnen we ons eerst een oordeel vormen, als we ze met buitenlandse
literatuur vergelijken. Het beste voor ons is ook datgene, wat bij andere volkeren
belang zal hebben, het eigenaardige dat door een uitheems gewrocht niet vervangen
kan worden. Nu hebben de internationale betrekkingen zich zo vermenigvuldigd,
dat een electrische stroom dadelijk de gehele Europese gedachte doorvaart. Men
heeft het al opgemerkt: hoe meer literaturen in de volkstaal er gedijen, hoe meer
tevens ze in hoofdzaak op elkaar gaan gelijken. En hoe moeilijker het wordt, in de
Europese literatuur uit te blinken. Bezitten we vele werken, die in vertaling een
belangrijk deel van het Franse of Duitse of Engelse publiek kunnen boeien? Hebben
we thans een Conrad, een Gorky, een Rilke, een Hamsun, een Valéry of een
Rabindranath Tagore, om alleen nog levenden of pas gestorvenen te noemen? Het
is goed, dat we voor ons zelf die vraag stellen, en het antwoord niet te luid buiten
onze grenzen verspreiden. Ik wens er slechts op te wijzen, dat als het buitenland
sedert den oorlog wat meer naar ons kijkt, - getuige nog de kortelings verschenen
Italiaanse bloemlezing van Prampolini, - het weer veel minder licht valt om werk te
leveren zo oorspronkelijk en uitstekend, dat het in het
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buitenland kan inslaan. Zoals er tegenwoordig in Brazilië ongeveer naar dezelfde
leer geschilderd wordt als in Finland, zo is er niets dat evenzeer op een
expressionistisch dichter uitAntwerpen lijkt, als een expressionistisch dichter uit
Barcelona of Leningrad. De wereld is feitelijk veel kleiner geworden. We maken
meer en meer deel uit van eenzelfde gemeenschap, en we moeten steeds hoger
reiken om daar niet onder den hoop onopgemerkt te lopen.
Bekennen we 't maar: wat onze schilderkunst doet, vermag onze literatuur helaas
nog niet.
Er zijn karaktertrekken, die haast op dezelfde wijze in elke na-oorlogse literatuur
zichtbaar worden. Na de verschrikkelijke omwoeling, een geest van verwarde onrust,
en een geest van vernieuwing, die van voren af aan, van op den effen grond weer
opbouwen wil.
Het kleine realisme, dat belang stelde in de afzonderlijke. bijzonderheid, heeft
over 't algemeen afgedaan. Zeggen we er geen kwaad van, want het was toch
bezield door de liefde voor alle vormen van het leven, tot de minst beduidende toe.
Maar dat lijkt nu wel voorlopig dood. Het zwaartepunt is verlegd naar de vrij
scheppende verbeelding. Zelfs in den roman triomfeert de geest, het psychologische,
boven het uiterlijke feit.
Het is een eigenschap van den geest, dat hij naar het bindende zoekt, niet blijft
stilstaan bij het verschijnsel op zich zelf. Het woordje ‘constructief’ is laatst zo zeer
in de mode geweest, dat ik het niet meer herhalen durf. Maar er is nog een ander
begrip dat hiermee enigszins in verband staat: het begrip gemeenschap. Men tracht
zich uit een verengend individualisme los te winden en
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aansluiting te vinden bij een bredere massa. Enkele jaren geleden al mocht ik
van de na-oorlogse dichters beweren: ‘Zij willen niet opgesloten blijven in eigen
vreugd of smart, houden hun hart open voor al het wereldgebeuren, voelen zich als
delen van het grote leven. Ook geen beschrijving meer van een apart stukje natuur,
met schildersoog gezien of in verhouding gebracht tot een individuelen
gemoedstoestand van 't ogenblik. Het op zich zelf staande en het egocentrische
worden overwonnen door den zin voor cosmos of gemeenschap.’
Bij die twee kentekenen van de nieuwe literatuur - heerschappij van de
eigengerechtigde verbeelding en streven naar het algemene, het gehele, het
gemeenschappelijke, - komt zich nog dat verlangen voegen, in elke kunstomwenteling
werkzaam, om met alle overleveringen te breken en terug te keren tot het
onbevangen natuurlijke, het naakt-primitieve. We begrijpen weer de schoonheid
van de negerkunst.
Al die trekken zijn nu ook in onze jongste literatuur aanwezig. Om slechts enkele
verspreide voorbeelden aan te halen: de zuivere vreugd van het spontane viert
hoogtij in het lyrisme en de beelden van Timmermans; de fantasie alleen, en een
zeer verfijnde, schept het dromenrijk van Toussaint's ‘Peruviaansche Reis’; als de
‘Historische Verbeeldingen’ van Jaak Lemmers in de schaduw staan van Flaubert
en Ary Prins, ze bevestigen toch diezelfde neiging om uit te gaan van het innerlijk
visioen; zoals de verhuizing van den roman uit het omgevend decor naar het
binnenste en minderbewuste niet beter kon toegelicht worden dan door ‘Komen en
Gaan’ van Maurice Roelants, den eersten
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Maar het is vooral op de gebieden van dichtkunst en toneel dat de zin voor het
nieuwe doorbrak. Wies Moens en Marnix Gijsen en Richard Minne, ze wierpen alle
conventies achter zich weg als oude schoenen. Paul van Ostayen ging verder nog
in het zoeken naar het oerwezen van poëzie, en ik volg hem niet altijd, maar het
avontuurlijke van zijn proefnemingen is me toch dierbaarder dan het tamme
voortsloffen van zovelen langs den beganen weg. Kijken we naar het toneel, dan
begroeten we Herman Teirlinck als den enige van zijn geslacht die beslist den rug
naar het verleden toekeerde en nieuwe banen betrad, met de heerlijke
eigenmachtigheid van een die weet dat hij toch altijd zal terechtkomen. Zijn doel is
naderbrengen van het drama tot het volk, door vereenvoudiging, veralgemening,
veraanschouwelijking. In dezelfde richting zoekt Willem Putman. De lossere
improvisatie van Antoon Van de Velde leeft van gelijksoortig streven. En zelfs in de
‘Parochievrijers’ en ‘De Groote Neuzen’ van Gaston Martens wordt het realisme
afgezworen voor de groteske overdrijving van het typische. Iets van denzelfden
geest doorvonkelt ten slotte die verschillende daden.
Dat alles daar kraaksplinternieuw zou zijn, ware een onredelijke eis. De erkende
stamvader van de hedendaagse dichtersbent, de Amerikaan Walt Whitman, gaf zijn
eerste ‘Leaves of Grass’ uit in 1855. Herman Gorter's ‘Verzen’ van 1890 en menig
brok proza van Van Deyssel uit denzelfden tijd waren oneindig meer dan
praefiguraties van het jongste evangelie. Ik zie niet in, dat er in ons land zelf zulk
een brede kloof zou
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gapen tussen de mannen van nu en de mannen van Nu en Straks: dezen ijverden
reeds, in theorie althans, voor gemeenschapskunst, terwijl ze door studiën en
vertalingen bewonderende aandacht voor Walt Whitman vroegen.
Aan den anderen kant is het evenmin te loochenen, dat de omwenteling minder
dan wenselijk ware haar doel heeft bereikt. Zelfs waar de wil voorzat om ze
stelselmatig door te drijven: hun beginselen zelf beletten te dikwijls de expressionisten
boven het fragmentarische te reiken. De lust in het primitieve is toch niet veel meer
dan een verjongingskuur, die het zeer voordelig is door te maken, maar daarna
wordt de verwachting op machtiger resultaten gespannen. We zijn het tijdperk van
de pogingen nog niet uitgetreden. En waarom zou ik het niet ronduit zeggen: een
paar dichters en toneelschrijvers niet te na gesproken, wil het mij toeschijnen, dat
de meesten onzer jongeren niet jong genoeg zijn, te weinig durf aan den dag leggen.
Ze blijven zich verkneuteren in het kleine. Ik voel bij hen den roes en de vreugde
niet van veroveraars, die een nieuw rijk ontdekken en er de vier hoeken van de
verte met hun blik inpalmen. Over 't algemeen is de hernieuwing er slechts ene van
den vorm, veel meer dan van den grond. Hierbij gelove men nu niet, dat ik in dit
oordeel gewicht aan enkele uiterlijkheden hechten zou: als iemand bijzonder modern
meent te zijn door zijn beelden bij voorkeur aan de radio of het vliegtuig te ontlenen,
dan kan men dat voor een geoorloofd kindervermaak houden, op zich zelf niet
kwaad, al is er voor grote mensen de aardigheid al af. Maar het is toch bijzaak.
Evenmin zal ik die dichters
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verwijten, dat het hun niet gelukt, aan het individualisme van weleer te
ontsnappen: we weten toch, dat gemeenschapskunst alleen van zelf kan opgroeien
naarmate een nieuwe maatschappij ontstaat, en voorlopig is het al veel, als verlangen
naar gemeenschapskunst zijn literaire uiting zoekt. Maar, dat alles toegegeven, kom
ik terug tot de vraag waar ik van uitgegaan was: brengt onze jongste literatuur ons
genoeg aan levensinhoud? Wat hiermee samenvalt: waarom hebben we zo weinig,
dat met kans op bijval voor het buitenland kan vertaald worden?
Nog eens, het ligt niet aan de onderwerpen, - al spreekt het vanzelf, dat rijkere
levensinhoud in 't ene onderwerp gemakkelijker dan in 't andere uitdrukking zal
vinden. En dan geve men ook niet in de eerste plaats de schuld aan technische
moeilijkheden: waar Guido Gezelle zo voortreffelijk in het Duits werd overgebracht,
mogen die technische moeilijkheden niet te hoog aangeschreven worden.
Neen, de oorzaak ligt elders: onze literatuur zit nog al te zeer bevangen in
kleinburgerlijkheid.
Ik gebruik het woord hier uitsluitend in literairen zin, zonder op de sociale deugden
van den kleinen burgerstand te willen afdingen. Zoals Flaubert zei, toen hij den
‘bourgeois’ hoonde: met bourgeois bedoel ik niet een maatschappelijke klasse, maar
‘le bourgeois, c'est l'homme qui pense bassement’, en die is onder alle klassen
aanwezig. Op dezelfde wijze geef ik hier aan kleinburgerlijkheid de literaire betekenis
van ‘gebrek aan ruimte’. En dan betreur ik, dat het jongste geslacht, globaal
genomen, in het scheppen van ruimte niet veel verder dan het vorige gegaan is.
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De tekortkoming treft me in drieërlei opzicht.
Gebrek aan ruimte, vooreerst naar de diepte toe. Zelfs langs den weg van realisme
en individualisme kan de gewaarwording zo verfijnd worden, dat ze de grenzen van
realisme en individualisme overschrijdt: ze moet maar diep genoeg dringen om de
ziel te raken, dat wil zeggen een vorm van het algemene. Het is in dien zin, dat alles
‘nur ein Gleichniss’ wordt. Onze zogenaamde Primitieven wisten soms zo te
schilderen, en zo mocht ook Gezelle in begenadigde uren dichten, b.v. waar hij het
licht van 't mysterie verheerlijkte in de eenvoudige ‘blommen langs de watergracht’.
Maar thans lijken de Vlamingen minder geneigd tot die geduldige vrome aandacht,
die het enkele ding zo kostbaar maakt, dat we er iets van de oneindige schoonheid
in voorgevoelen. Ze kennen die verzonkenheid niet meer, die tot de zuiverste kern
reikt.
Een ander gebrek aan ruimte zie ik in gebrek aan passie. Niet alleen zijn er hele
gebieden van de menselijkheid, die we huiverig schijnen te benaderen, maar ik zoek
te vergeefs naar den Vlaamsen roman uit de laatste twintig jaren waarin hartstocht
zou branden, de hartstocht die den grond van het wezen ineens openbaart, die alle
krachten vereent en vermenigvuldigt, die den mens als met één ruk doet steigeren
boven de kudde. Dat hemel en hel in een hart kunnen strijden, daar blijken we niets
van te weten. Onze schrijvers verlustigen zich in het lauwe, de middelmaat, het
gelijkvloerse. Zelfs ‘Komen en Gaan’ van Maurice Roelants, waar ik anders zo veel
van houd, ontsnapt niet aan die kleinburgerlijke beperking: ge speurt het overal in
den gevoelstoon. We worden
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er steeds aan herinnerd, dat er in Vlaanderen geen steile bergen en geen
afgronden zijn.
En ten slotte merk ik hetzelfde gebrek aan ruimte in de armoede van het intellect.
Ik zou onze literatuur het woord van Meredith willen toeroepen: More brains! In 's
hemelsnaam, meer hersens! Het is trouwens alleen met de hersens dat ge bouwen
kunt, construeren. Maar dat is niet genoeg gezegd. De gedachte is toch de
waardigheid van den mens. We zijn iets meer dan instinct en zinnen. De natuur is
niet volledig zonder den geest. Het licht van de idee is in ons als het goddelijke licht
in het heelal. Ik beweer niet dat onze schrijvers geen gedachten hebben, maar ze
hebben geen veelomvattende gedachten, gedachten die ons groter maken. Ik vraag
ook niet, dat ze propaganda zouden voeren voor bepaalde denkbeelden, een
programma of een strekking verdedigen: zodra ge in een boek leven en idee uit
elkaar kunt houden is het als kunstwerk mislukt, de idee heeft eerst literaire waarde
als ze het wezen van den kunstenaar zo volkomen ingenomen heeft, dat ze één is
met zijn gevoel van het leven. Maar dat ontbreekt ons juist, de passie voor ideeën,
die den gehelen psychischen mens doordringt als een geloof dat tot in zijn bloed
meeklopt. Dat is het eerst, wat macht heeft over de gemeenschap en de
gemeenschap feitelijk maakt.
Ik weet wel dat dit volk, met zijn onschatbaren aanleg, nog niet omhooggeheven
wordt door een heuse verstandelijke cultuur. Kortzichtige moedwil heeft ons die
onthouden. We bezitten niet eens een Vlaamse universiteit! Gelukkig is die cultuur
nu uit ons zelf aan het groeien, al zal het nog vrij wat inspanning kosten, om in dat
op-
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zicht niet meer ‘arm Vlaanderen’ te zijn. Maar ik zeg het u voorwaar, in den angst
onzer schrijvers voor ideeën zit er ook veel gewoonte, sleur, lamlendigheid. Want
de grote ideeën, ze zijn overal rondom ons, ze leven in ons volk, ze woelen er,
duister, meer gevoeld dan begrepen, maar ze zijn er, ze wachten alleen op den
man die ze daar zal grijpen en overeind zetten in klaarlichten dag, den man die de
stem kan zijn van de duizenden en duizenden spraaklozen. Ik hoor nog den
meeslependen roep van Anseele laatst, op het feestmaal van de Vereniging der
Letterkundigen: ons volk is zulk een voortreffelijk deeg, gij schrijvers kunt daar de
gist van zijn, maak van dat volk een heerlijk koekebrood!
Maar daartoe, jonge schrijvers en dichters, wier ogen moesten blinken van den
droom ener toekomst die gij maken kunt, spreekt eerst over u zelf het woord van
bevrijding, bevrijding uit onze vreesachtige omzichtigheid, bevrijding uit onze lafheid
van geest, bevrijding uit onze kleinburgerlijkheid!

1927
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Heildronk op Herman Teirlinck bij zijn Vijftigsten Verjaardag

Mijn waarde Herman, de Nestor van de M.C. heeft me verzocht ter inleiding van dit
boek een samenvatting te leveren van uw persoonlijkheid en uw kunst.
Niets minder. Wat heel vererend voor mij is. Maar ge zult erkennen, dat die vriend
hiermede blijk gaf van een, voor iemand die romans wil schrijven, verbijsterend
gebrek aan psychologisch inzicht.
Moest ik die uitnodiging ernstig opvatten, dan zoudt ge mij gemis van ernst
verwijten. Wie kon er u ooit te pakken krijgen? Ik heb geen tijd om een heel boek
over u samen te stellen: Het Leven van Proteus, of Twaalf Ambachten en Dertien
Overwinningen.
En dan... toen gij twintig waart en ik zeven-en-twintig, mocht ik u, bij dat groot
verschil in jaren, over uw glas ‘panaché’ - want, een geheim symbolisme
gehoorzaam, dronkt ge toen altijd ‘panaché’, - met een critisch oog opnemen. Nu
we tot denzelfden leeftijd gevorderd zijn, zouden zulke manieren niet meer passen.
Ik wil u liever zeggen, wat ik het meest blijvende acht, dat gij ons geschonken
hebt.
Want wie kan voorspellen, hoeveel er van uw zoals van ons aller werk zal
wegvallen? Maar er blijft het ferment, dat gistte door het geheel:
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Gij zijt onder ons, als mens en als schrijver, de volledigste verpersoonlijking van
de Fantasie.
Haar bezingend, bezing ik u zelf: zij is het, die ons met de schoonheid van uw
woord en van uw wezen verkwikt;
de Fantasie, zonder welke er geen wijsheid is; want de wijsheid van de
pezewevers, erwtentellers en azijndistillateurs is een voortdurende vergissing;
de Fantasie, die alleen ons kan samenstemmen met de eeuwig wisselende,
goddelijke ongerijmdheid van het leven;
zij, het Spel en de Dans, waardoor het beste van het kind in ons bestendigd blijft;
die u toonde, dat iedere stond vol nieuwe mogelijkheden zit en twintig wegen
opent op het avontuur;
die demonisch in u roert als geweldige en zoete hoop, terwijl ge den asem der
toekomst opsnuift;
die u leerde, uit ieder uur het sap te zuigen, o dagenmelker, steeds bereid naar
een droom, een wordende werkelijkheid te grijpen, er zelfs een zwierig salto mortale
voor te wagen, en, waar een andere zich den hals zou breken, telkens op uw voeten
terecht te komen;
die u in staat stelt, om morgen misschien een epos in vier-en-twintig zangen te
dichten, een kanon te gieten, een grondwet voor den verenigden Balkan te ontwerpen
of een nieuwe staartster te ontdekken;
zij, die van u den ongebondene bij uitnemendheid maakt;
die u het gisteren verwezenlijkte laat vergeten voor de proefneming van vandaag;
die tot het ogenblik niet zegt ‘Verweile doch, du bist
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so schön!’ maar: trek gerust voorbij, ge zult nog schoner worden;
die den mooien schijn wel eens waarder maakt dan de kale werkelijkheid;
die onze vijf zinnen met vijf kan vermenigvuldigen;
die u een te duidelijke intuïtie van de relativiteitsleer gaf, om pretensie in u te
gedogen, en u ook op die wijze behoedde voor de grootste zonde tegen den H.
Geest, nl. een vervelend mens te zijn;
de Fantasie, die u kroonde tot den aan leven rijke èn milde, een ziel die nooit een
spaarpot werd;
zij, de geest, die over alle zwaarte van smart ten slotte zegeviert;
en u de duurzame jeugd schonk, dat wil zeggen het vermogen om in aanraking
te blijven met het hart der dingen.
Mochten mijn woorden haar bezweren, nog lange jaren te kralen in het gezonde
glas geus, dat ik, haar en u ter ere, Herman, in het lentezonnetje hef! Amen.

1929
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Onze grote interviews Een half uur met Pieter Bruegel

Toen ik haar heksenkeuken binnentrad, was onze particuliere sibylle, aan dit blad
verbonden om er de rubriek Occultisme-en-Duvelrie te leiden, bezig met een tafeltje
te doen draaien.
‘Jammer! zei ze, ge hebt den geest verschrikt. Ik beproefde een toepassing van
het spiritisme op de kunstgeschiedenis: of Vincent van Gogh me zelf zou willen
zeggen, welke schilderijen nu eigenlijk van hem zijn.’
Maar de geest van Vincent bleek zonder handschoenen niet meer aan te vatten,
zo demonisch ging hij te keer tegen de bent van de kunstcritici. Ik vroeg om liever
in verbinding gesteld te worden met Pieter Bruegel. In 't begin was die ook maar
onhebbelijk:
Meester, mag ik U om Uw mening verzoeken omtrent het jongste boek van Felix
Timmermans, getiteld: Pieter Bruegel, zoo heb ik U uit uwe werken geroken?
- Geroken! geroken! bromde Pieter Bruegel. Die snuiter mag zijn neus thuis
houden. Mijn werk is er niet om besnuffeld te worden. Zou je niet zeggen, een hond
die om een pastei draait!
- Zo moet U het nu niet opvatten, Meester. Dat is Timmermans zijn eigenaardig
sensualisme, waar zijn liefde in gevangen zit.
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Op dit -isme ging Bruegel niet in. Hij sprak verder, met een ernstige stem:
Ik heb dat boek gelezen. Ik heb er genoten van de malse Vlaamse woorden en
van die beelden waar het sap uit spat. Alleen te vet in de verf voor mij. Ik was zo
overdadig niet. Mijn werk is bezonken, en ik hield van de zuivere lijn, die met een
enkelen trek alles zegt: daar heeft het proza van Timmermans niets van. Maar dat
is nu zijne natuur, die mag er ook zijn.
Sommige bladzijden eet ge als een rijpe peer...
- Ja, ja, rijpe peer, mij goed... Maar wat blijft er van over? Een herinnering aan
zinnengenot, dat niet verder dan de zinnen ging. Ik hou toch van meer. Ik ben
dankbaar voor een lepelvol levenslust, maar zo'n gedurig daverend levensplezier,
zo'n levensgulzigheid, waar de ziel niet mee gemoeid is, o Jeminie, dat wordt nogal
eentonig, vind je niet?
- Pardon, Meester, ik zag in het boek toch hier en daar een hoogte, waar het licht
minder doortrokken was van de walmen der aarde.
- Maar die hoogten zijn er bijgesleurd, ze zijn niet natuurlijk uit de dalen gegroeid.
Voelen uw mensen dat dan niet meer?
- Ik weet het niet, Meester. Ze zijn het misschien ontwend, meer te verlangen.
Timmermans heeft veel aftrek, en zijn boek wordt ook in het Duits vertaald.
- Zo zijn er dan toch de taalfouten uit. Ik ben geen muggenzifter, maar in welk
dorp laten ze bij het schrijven zulke ruige kemels door? Ik hoor vertellen, dat
Vlaanderen zich geweldig inspant om sterker en schoner te worden: op dat ogenblik
is zulk een verregaande slordig-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

543
aant.

heid een slechte daad. En wil ik u zeggen, wat me daarbij het meest tegensteekt:
ik vermoed dat er stelsel in het spel is, moedwil, om er boerachtiger uit te zien dan
hij in den grond is, en de Batavieren daarmee te verschalken.
- Maar raakt dat de kern wel? Of zijn het geen vlekjes op het kleed?
- Jonge vriend, alles raakt de kern, streng genomen is er niets, dat uiterlijk blijft
in een kunstwerk. Maar net hetzelfde wat me in zijn taalvormen hindert, hindert me
zo dikwijls ook in de beelden, in den verhaaltrant, in de uitdrukking van de gevoelens.
Sla zijn boek open waar ge wilt, hier bij voorbeeld, het slot van ‘Veronica’, waar de
zoete minne die twee mensenkinderen bijeenbrengt: ‘Zoo zaten ze daar in den
grijzen stofregen en den wassenden schemer, als twee natte konijntjes bij elkaar
gekropen, klein en hulpeloos, van binnen wit van geluk...’ - geen kan dat zeggen
zoals hij, - en op de allereerste bladzij al, ge ziet er simpele gezegden blinken, die
opengaan als een bloem Gods, prachtig! Maar onmiddellijk daarnaast struikelt ge
in het gekunstelde, het gezochte. Manier, manier! Hij wil het zo. Hij teert nog op
Pallieter: wat daar van zelf opschoot is nu veelal literatuur geworden. Het echte is
er uit. Heb ik ooit die valse naïefheid gehad?
- Meester, ik vrees U te lang op te houden. Ik zou me nog éne vraag veroorloven:
herkent Gij U zelf in dat boek?
- Och, mijn persoon, dat heeft geen belang meer. Zeker, hij had me beter mogen
kennen. Ik weet toch, dat ik veel meer was. Timmermans heeft me eenvoudig als
voorwendsel gebruikt: hij wilde niets anders dan nog
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eens van zijn Pallietervat te tappen, zich nog eens een roes te drinken aan zijn
bierzware liefde voor het ‘koleurige’ Vlaanderen. Hij gaat niet uit van mijn geest,
maar van mijn onderwerpen, om er zijn eigen verbeeldingen aan te laten wapperen
als vaantjes. Waar ben ik daar, ik zelf, die in zo veel verschilde van al de kunstenaars
die ooit een penseel hebben gehanteerd? Altijd weer mijn passie voor het uittekenen
van het leven... Maar dat hebben honderden gehad, - en hier wordt het een
bezetenheid, een ziekte, zoals hij zelf het ergens schrijft. Neen, ik was toch meer
dan dat! 't Zou me in den grond niet kunnen schelen, maar: ik ben toch een brok
van Vlaanderen geweest...
- De heerlijkste brok die we ooit...
- Ik ben een brok van Vlaanderen geweest. En Vlaanderen ook is meer! Ik word
daar als de Vlaamse held afgeschilderd: zijn uw helden nu zo? Een kwajongen
zonder enig gemoed, die er spijt van heeft, dat zijn doodgetreiterde moeder niet
rapper sterft, omdat hij anders een smulpartij moet missen, en wanneer de oude
sukkel het dan toch heeft afgelegd, even wegloopt om te gaan zien of de vorsen al
aan 't paren zijn, - en altijd dezelfde lammeling blijft, zwak in zijn onnozele
liefdesgeschiedenisjes, waar hij het trouwens nooit verder brengt dan wat gekus,
tot hij zelf door een meisje wordt overmeesterd, labbekak die zijn liefjes zonder
omslag laat zitten, en voor de heerlijke hartekreten van Anneke achter een vriend
wegschuilt, - altijd bang voor de strijdende daad, kieken dat in die wereld-gebeurtenis,
de barensweeën van een nieuw geweten, niet anders ziet en niet anders zien wil
dan den opstand tegen Spaanse
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dwingelandij, - altijd even kleinmoedig voor het grote leven, als 't geen natuurleven
is, waar hij in vergaat, - held van een Vlaanderen, dat alleen maar brassen, lampetten
en slampampen kan, dat eeuwig ‘koleurige’ Vlaanderen, ten slotte ook een conventie,
dat in-dentreure-folkloristische Vlaanderen, een plezanten prentjesalmanak, dat
kermis-Vlaanderen voor den literairen uitvoer, dat theater-Vlaanderen, - en uw
pittoreske-Vlamingen ook, ik lap ze eindelijk aan mijn pollevijen, ik heb er mijn meug
van. Midden in al uw woordenpraal blijft ge van binnen toch arm, als ge niet beters
hebt!
- Maar Meester toch...
Er was uit Pieter Bruegel geen zuchtje meer te halen.

1929
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De Geest van James Ensor

Wie James Ensor den schilder bespreekt, moet vaststellen, dat die de veelzijdigste
samenstemmer van tonen mag heten, die er sedert honderd jaar hier is geweest.
Maar door dien technischen rijkdom heeft hij de veelzijdigheid van zijn geest
belichaamd.
Onze kunst was zolang beperkt gebleven tot de onmiddellijke werkelijkheid: Ensor
heeft de grenzen uitgebreid, naar alle zijden, en in de hoogte en in de diepte, tot de
duistere wriemelingen, de pijnlijkste nachtmerries van het onbewuste in ons en tot
het mystieke licht, tot den duivel en tot den engel. Bij hem krijgen we 't gevoel, dat
in het leven voortdurend aarde, hel en hemel aanwezig zijn, - de schoonheid van
de vergankelijke dingen; het raadselachtig-verdorvene en doodse, dat ons van
beneden toegrijnst; en datgene wat Goethe in bovenzinnelijken zin het
eeuwig-vrouwelijke noemt, de ster die ons naar omhoog trekt.
Nu geef ik toe, dat daarbij in het werk van Ensor iets is, dat veel redelijke mensen
onthutst en ontstemt: grillige oubolligheden, kwajongensachtige invallen,
buitelsprongen waarmee hij de anderen en zich zelf bespot, een hoon soms op
hetgeen hem het heiligst is. Zeker slechts een onderdeel van zijn werk, maar een
onderdeel
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dat met al het overige samenhangt, en dat ik niet graag zou missen.
Die Uilenspiegelachtige luimen en kuren en viezevazen behoren toch tot een
fantasie, een hogeren humor, die we in het leven ook nodig hebben.
Carlyle, de Engelse profeet, die een diepgelovig man was, heeft eens geschreven,
dat er aan Christus maar iets ontbrak, en dat was humor. Er ontbreekt veel aan
Ensor om Christus te zijn, maar hij bezit die kostbare gave, die ons, mensen, dan
toch beschoren werd om dit aardse dal te doorwandelen, de fantasie, die ons toelaat,
ons aan de ongerijmdheden van het leven aan te passen. Want overal in het leven
is ook het ongerijmde, - ten spijt van wie zich een theorie heeft opgetimmerd en er
zelfvoldaan in zitten blijft.
Ieder ogenblik is een labiel evenwicht. Ik geloof wel, dat ik dat ergens bij
Chesterton gelezen heb, van den Grieksen auriga of wagenmenner op zijn
voorthollenden wagen in het stadion: als hij zijn twee benen stokstijf houdt, kantelt
hij om, maar hij steunt nu eens op 't ene en dan op 't andere been, en bewaart zo
alleen, door die lenige wisseling, zijn evenwicht in de snelle vaart. Fantasie heeft
daar iets van: wie gemakkelijk en veerkrachtig van 't ene been op 't andere kan
springen, wordt door het leven niet omgesmeten, blijft bestendig boven dat leven
spelen.
En dan, het afzichtelijke is toch gestadig naast het mooie, het onbegrijpelijke naast
het klare, het zotte naast het verhevene, en dat alles innig verbonden en
dooreengegroeid: dat is de tragisch-dwaze kern van ons bestaan. Ensor is tot die
kern doorgedrongen en laat die haar dolle ranken in zijn werk uitspreiden.
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Ik hoorde iemand klagen: waarom die zucht bij hem naar overdreven lelijkheid?
Wel, omdat alles twee polen heeft, en, in dit ondermaanse althans, het goddelijke
steeds het duivelse veronderstelt, en omgekeerd.
Zo zit er eigenlijk een bijzonder idealisme in dien trek van Ensor om zich te wreken
op al het geniepige en gore, dat rondom ons en in het binnenst van ons zelf krioelt.
Klaarblijkelijk heeft Ensor toch in menig werk zijn meest gevoelige en kiese en tere
liefde voor de schoonheid uitgesproken: erkennen we dan ook in zijn verschrikkelijk
hoongelach zijn liefde voor het gehéle leven, het als geheel in al zijn
tegenstrijdigheden ondoorgrondbare leven.
Hogere humor, dat is het gevoel, voor ieder verschijnsel, van ‘het andere’, van
de andere pool; het gevoel, dat bij ieder verschijnsel het tegendeel daarvan aanwezig
is; de neiging, om bij ieder verschijnsel dat tegendeel er bij te denken, als het niet
dadelijk onder het oog valt. Dat gevoel uit zich bij Ensor, volgens de gevallen, of
door bitter sarcasme, of door het wonder van het licht, of door beide te gelijk.
Meer algemeen uit het zich ook door het ontwaren en blootleggen van die dualiteit:
wezen en schijn. Zijn maskers komen er ons aan herinneren, dat in dit leven alles
ten slotte schijn is, illusie, vanitas vanitatum, of, zoals Hans Sachs het zingt: Wahn!
Wahn! Ueberall Wahn! Schijn, waarachter soms de hel grimlacht en soms de hemel
heldert. Zo zie ik in het gezamenlijke werk van Ensor voortdurend die drie geestelijke
plans, die eigenlijk in elkaar grijpen: de zinnelijke liefde voor al het schone van de
wisselende dingen in het daglicht, - het gevoel van de tegenstrijdigheden, het
ongerijmde, de
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eeuwige illusie van het leven, - en daarboven het menselijk instinct, dat onze ogen
toch naar een hogere, een sublieme klaarte wendt.
Welke andere beeldende kunstenaar heeft ons dat, en in zulke uitgebreidheid,
sedert een eeuw gegeven?
En als we de fantastische provincie van zijn rijk bezocht hebben, keren we dan
terug naar zijn provincie van werkelijkheid: we zien die nu met andere ogen, en dat
toch alles deel uitmaakt van eenzelfde rijk, - want we zien nu ook beter het ‘andere’,
dat Ensor uitdrukt bij het schilderen van een kool, een ketel of een vis, - we zien nu
beter, dat achter dat reële wel niet altijd het fantastische, maar iets zit van die andere
wereld, die niet onder de zinnen valt.
De man die door den droom gewandeld heeft, heeft een nieuwen kijk op de
bestaande dingen. Een paar voorbeelden. Goya heeft met de spoken uit zijn eigen
gemoed verkeerd en daarna schilderde hij de koninklijke familie van Spanje. Zo
realistisch als maar kan, in glans van goud. Maar dat realisme is van een gans
andere soort dan bij schilders, die alleen de tastbare werkelijkheid kennen: die
wezens daar, op dat doek, hoe waar ze ook zijn, of liever, juist doordat ze zo waar
zijn, doordat ze op zulk een doordringende wijze gezien werden, met al wat er achter
zit, die wezens lijken ons spoken, die tegen den achtergrond van de eeuwigheid
opdoemen en weldra weer in het niet zullen zinken. Of om een nog raadselachtiger
voorbeeld te nemen: Rembrandt heeft de duizelige openbaringen van het Licht
aanschouwd, en daarna schilderde hij de Staalmeesters: wat is nu, buiten alle
techniek om, de geheime kracht die deze
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portretten onderscheidt van die uit Rembrandt's jeugd? Het is niet te zeggen: ze
zijn niet minder gelijkend, maar staan in een ander perspectief, er ligt een onbegrepen
diepte achter die koppen.
Zo schildert Ensor, zelfs al in zijn vroege stillevens, altijd méér dan wat hij letterlijk
voorstelt.
Ik slenterde door zijn tentoonstelling te Brussel, en daar kwam een lieve dame
me zeggen: Een meesterlijk ‘schilder’, zeker, maar wat jammer, dat hij door geen
idee bezield is.
God is goed, en hij zal, hoop ik, alle lieve dames veel vergeven, maar ik vrees
dat de duivel er genot in vinden zal, deze op een spit te braden, ten eeuwigen dage.
Er zit geen idee in een kinkhoorn, maar ge hoort er de hele zee in ruisen. Als
Ensor een schelp schildert of een rog, dan schildert hij die zo stoffelijk, dat ik ze
meen aan te raken, en daarbij zo rozig lillend in paarlemoeren licht, dat ze heel wat
anders worden dan de rog of schelp die ik in een winkel zie liggen. Het gevolg is
vooreerst een exaltatie van het leven in mij, waarvoor ik ideeën cadeau geef. Maar
die schelp of die rog, door de wijze waarop ze gezien en geschilderd zijn, worden
de ganse zee, ge vindt er al de glansen van de zee in terug, en door den samenhang
met het leven van het licht worden ze een deel van het heelal, van de eeuwige
levenskracht, en al de dromen van de meerminnen zijn er in, en de oneindige
geheimenis die we achter of in al het zijnde vermoeden en voorgevoelen. Ideeën?
Danken we Ensor, dat hij door de voorstelling van een rog of een schelp den
religieuzen zin van het leven in ons weer wekken kan.
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In de kunst is het religieuze sterker naarmate het minder geformuleerd wordt. Zonder
iets van de dingen op te offeren, vergeestelijkt Ensor die door zijn kleur, - zo, te
gelijk en in-enen, verbeelder van het werkelijke en het licht en het alom tegenwoordig
mysterie.

1929
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‘De Jazz-speler’ van Maurice Roelants

Het is waarlijk voor mijn eigen genoegen, dat ik over dit boekje schrijf; want in het
geslacht der prozaïsten van onder-de-veertig is er geen, die me zoveel genot
verschaft als Maurice Roelants.
Een klein boekje maar: juist gerekend drie-en-vijftig bladzijdjes. Maar gering is
het allerminst: ge voelt u daar nooit benepen, er is ruimte in, die ruimte die we in
den Vlaamsen roman zo dikwijls moeten missen.
Met Roelants staan we geheel buiten ons traditioneel realisme. Dat wil zeggen,
dat het belangrijke hier alleen de ziel van den mens is. De omgevende werkelijkheid
blijft bijzaak, of liever, heeft alleen betekenis in haar verhouding tot de ziel.
(Waaruit ge niet besluiten zult, dat die werkelijkheid minder fijn waargenomen
wordt dan die van 't innerlijk leven. Daar ook weet Roelants altijd het enig-juiste
woord en de noodwendige zinsbeweging. Eén voorbeeld onder vele: een notatie,
die op zich zelf weinig om het lijf heeft maar in de jeugdige stemming meeklinken
moet, als ‘Een roeier in rood en wit gestreepte trui scheert met rythmisch gelepel
op een skiff voorbij’, is niet te verbeteren).
Het gemoed nu, dat hier ontleed wordt, is wel dat van
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een bepaald persoon, maar wat dien tot een zeer verbijzonderd individu maken zou
wordt aan kant gelaten: die ziel is een typische ziel, beeld van vele andere, beeld
van ons allen. Daardoor juist krijgt het verhaal die ruimte, waar ik zoëven van
gewaagde: de wijde zee, waar de eerste bladzijden mee opengaan, is alleen voorspel
tot de uitgebreidheid van het drama, dat binnen in ons gespeeld wordt. Roelants
weet, wat klassiek heet. Het enkele wordt algemeen. Zo komt het, dat er in dat
dunne boekje een eigenaardige grootheid zit. Het is gelijk dat heel zuiver, kunstig
afgewerkt, klein beeldhouwwerk, dat, dank zij de kracht der innerlijke verhoudingen,
op het lichtbeelden-doek tienmaal vergroot mag worden, zonder dat iemand aan
vergroting denkt. Ik heb ‘De Jazz-speler’ nu in de duinen voor de zee herlezen, en
hij heeft die proef doorstaan.
Wat is hier het geval? Een gezeten mens van bij de vijf-en-veertig, echtgenoot
en vader, die vrouw en kinderen oprecht liefheeft, maar in wien de zestienjarige
jongeling niet sterven kan, - en de strijd tussen dien gezeten mens en dien jongeling,
tussen het zeker bezit, dat geen verrassingen meer inhoudt, en het avontuurlijk
verlangen, - een weemoedig-gekleurd verlangen, want de levensgang is
onverbiddelijk, we kunnen niet terug tot datgene wat we geweest zijn, nevermore!
Wie, die de rijpere jaren bereikt heeft, en waarlijk lééft, herkent daarin zich zelven
niet? Het is het eeuwig menselijk conflict tussen het voortschrijdend leven in ons
en al de werkelijkheid die ons begrenst en bindt, met den Faust in ons, die de volheid
der jeugd zou willen bestendigen.
Want let wel: het verlangen, dat hier in dien burger-
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lijken heer brandt, is niet de geniepige begeerte van den oud wordenden snoeper,
die nog wat aan ‘zijn laatste goeie jaren’ hebben wil en in zich de bedenkelijke
neiging draagt om de katjes in 't donker te knijpen. Neen, de herinneringen die hem
kwellen, de trek naar het geluk dat hem uit de ogen van jonge meisjes tegenstraalt,
het is ten slotte het mooie verlangen, dat den adel van ieder echt mens uitmaakt,
naar iets goddelijks, het ‘volledige’ te zijn, waar schoonheid van zelf uit opbloeit, en
terug te keren tot een jeugdige zuiverheid, waarin zo iets nog mogelijk schijnt. ‘Doch
kan ik passie noemen die jongelingsongereptheid, die eerste bewondering voor het
leven, dat afwachten van groote dingen, die smeltende teederheid voor twee
jonge-meisjes-oogen, dat mengsel van platonischen droom en eerste puberteit?’
(blz. 17),
Ik ben Maurice Roelants zeer dankbaar, dat hij dat tragische, dat
gewoon-tragische, zo bescheiden weet te geven, zonder enige romantische
nadrukkelijkheid, met een kiese, liefelijke, licht-gesluierde terughouding, een stem
die nooit in cursiefletter schijnt te spreken, die te strenge begripsomlijning vermijdt
en toch heel duidelijk de dingen in uw eigen voorstelling oproept. Terwijl ik bij dat
alledaagse gebeuren voortdurend het gevoel heb, als een onzichtbare atmosfeer,
van het onbegrensde, raadselachtige leven, waar onze kleine gebaren zich een
ogenblik op aftekenen, heeft Roelants toch het woordje ‘cosmisch’ gelukkig
geschuwd... Hij zegt het nergens, maar onder het lezen beseffen we wel, dat de
ongerijmdheid in de kern van het leven zit.
Vandaar een hogere ironie, die als ongewild uit de feiten zelf spreekt. Hoe b.v.
de heldhaftige zielestrijd

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

555
aant.

zich hier uitwerkt in nogal kinderlijke daden, - het vluchten in een dancing, het
berekende omgooien van een glas champagne, en dat de redding in de extase van
de kunst (of, zo ge wilt, in de benadering van het goddelijke) zich hier voordoet
onder de gedaante van dien jazz-neger met zijn rotte tanden. Ja, elke minuut is een
wereld van oneindige krachten: maar daarin zijn we toch maar mensjes, heel groot
en heel klein te gelijk. En we geraken toch niet uit het net der misverstanden: de
vrouw, voor wie we ons gedroomd heelal hebben opgeofferd, die bij uitstek intuïtieve
vrouw gehoorzaamt aan de levenswet van ongerijmdheid, door het vel van de dikke
trommel in onze jazzbandbatterij te scheuren. En het kinderspel is uit, - voorlopig:
het zal wel door een ander vervangen worden. ‘Er is in deze wereld geen bestendig
evenwicht.’
Onuitgesproken moraliteit: is in onze jeugd het ‘volkomen’ geluk een illusie, later
worden we in den strijd om die illusie onvermijdelijk verslagen.
De eigenaardige perspectief van dit alles wordt verdiept door den toon, die licht
blijft, dank zij een onbepaalbare fantasie. Terwijl u een stuk uit het hart gesneden
wordt, weet ge toch dat het voor Sirius weinig belang heeft. De wrede en ietwat
belachelijke waarheid wordt u met een aangenaam en als onachtzaam gebaar
voorgeschoven. Onbepaalbaar, die fantasie, doordat ze niet anders is, dan de
bijzondere wijze waarop de werkelijkheid van de ziel gezien wordt: die fantasie is
er gene die met zich zelf speelt, zich in arabesken buiten het wezenlijke om vermeit;
er zit altijd substantie onder.
Dat is ook de reden, waarom ik geen navolging van
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Roelants'trant vrees, terwijl de epigonen van Teirlinck ons soms zo treurig kunnen
stemmen.
De bekoorlijkheid waarmee Roelants zijn sierlijk, vlijmscherp operatiemesje
hanteert, zal ons trouwens niet bedriegen omtrent de vaste, klaar-logische
ineenzetting van zijn werk. Er is nergens iets kleins aan. Ieder bestanddeel heeft
zijn waarde voor het geheel, en is, onverroerbaar, op de plaats gesteld waar het
zijn moet. Kortom, een klassiek-opgetrokken bouw, van den eersten zin, waarin het
verlangen naar het echte leven boven het uiterlijke oprijst, tot den laatsten, met zijn
bleken glimlach van weifelende berusting.
Ja, bij al zijn fijnen smaak (waartegen m.i. slechts één zondetje bedreven werd,
blz. 19: die ‘honderd’ tanden zijn er te veel) is ‘De Jazz-speler’ vol-rijp werk. Fijn en
rijp te gelijk, waar Roelants - de eerste ten onzent, - ons niets anders aanbieden wil
dan psychologische ontleding, en in die ontleding toch het leven vermag te behouden,
doordat het subtiel in elkaar glijden van schakering op schakering gedragen wordt
door de voortdurende stroming van het ondergronds gevoel, en de eigenaardige
zegging, uitgelezen zonder ver-gezocht te worden, geen enkel detail neutraal laat.
Ik heb van Fransen invloed horen gewagen. Toch kan ik aan geen enkel Frans
schrijver denken. Dat soort van literatuur, hier nu tot een gesloten en hooggestemd
werkje afgerond, werd ten onzent aangekondigd door enkele schetsen van Toussaint,
die echter veel koeler aandoet, en door sommige bladzijden van Van de Woestijne
in ‘De Leemen Torens’, al is daar, naar het
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me voorkomt, het spel van zijn geest nooit zo heerlijk lichtgevederd als bij Roelants.

1929.
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Gezelle's Betekenis

Elke dichter is in zekere mate een kind van zijn tijd: zo heeft Guido Gezelle, bij een
minder betrekkelijke, ook een historische betekenis in den ontwikkelingsgang van
de dichtkunst en in het leven van zijn volk.
Zijn plaats kan hem aangegeven worden in die grote poëtische beweging, die na
het veralgemenend intellectualisme der achttiende eeuw, zich van het kleed der
begrippen ontdeed en den zin van het wonder weer vond in hetgeen als diep-echt
werd gevoeld: de bronnen van de volksziel, de welbekende natuur met liefde
overstraald, de werkelijkheid van eigen grond en eigen gemoed. Die beweging, die
aangekondigd werd door den Schot Robert Burns, bereikte een toppunt met Gezelle
en zijn Provençaalsen tijdgenoot Frédéric Mistral.
Zo - geen middeleeuwer, maar op-end-op modern,- is Gezelle, in de periode van
Vlaanderens herwording, onze machtigste bevrijder geweest: bevrijder van onze
ogen en ons hart, van onze letterkunde, van onze taal, - de taal, die niet een hulsel,
maar het vlees zelf van onze innerlijke ervaringen is. Hij heeft ons meteen ons land
en ons zelf teruggeschonken.
Maar buiten die betekenis, die met den tijd samenhangt, al strekt ze zich veel
verder uit, is er de absolute,

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

559
aant.

waarin de tijdsbeelden tot het tijdloze verheven worden, - de betekenis die een
zuiver dichter voor alle eeuwen toekomt. Van den zuiveren dichter blijft Gezelle een
van de hoogste verpersoonlijkingen.
Een zuiver dichter is er een, die niets anders geeft dan de waarheid van zijn
diepste wezen, en deze niet anders geeft, dan in de vormen door die waarheid zelf
geschapen.
Gezelle zei alleen wat hij binnen in zich aanschouwd had en doorvoeld, en hij zei
het op zulk een rechtstreekse wijze, dat zijn vers uitsluitend van hem was, nieuw,
niet als met handen ineengezet, maar ontstaan zoals de plant uit den grond of de
bloem uit den knop.
Zuivere poëzie herkent ge dadelijk hieraan, dat ze een bijzonder accent heeft,
gelijk ieder mens zijn eigen stem, - daar is de waarborg van haar echtheid, - en
bovendien, dat die stem er als vergeestelijkt klinkt. Want de taal van de ziel is van
denzelfden aard als de taal van de muziek, ze laadt het vers met een geheime,
vloeiende kracht, met een fijner licht, waardoor de woorden heel wat meer worden
dan tekens van denkbeelden. Ge hoort niet alleen meer een eigen stem, maar in
het vers is een onbepaalbaar, innerlijk leven, dat ge, zonder te moeten nadenken,
ondergaat zoals ge den blik van twee zielvolle ogen zoudt ondergaan.
Nu mag 't een buitengewoon geluk heten, dat Gezelle daarbij zulke gaven van
subtiel kunstenaar bezat: zijn zenuwen waren zo gevoelig, dat hij het eigenaardige
kon vatten, dat in den vlugst veranderenden schijn zit, en om zijn uiterst verfijnde
gewaarwordingen uit te drukken, schiep hij zich een uiterst verfijnden vorm, waarin
al de middelen die het vers eigen zijn, spel van kleuren en
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klanken, van zwaarte en lichtheid, van lenig afwisselende rythmen, onfeilbaar
samenwerken tot een voltonigen en toch als ontstoffelijkten zang.
Maar het mirakel, dat Gezelle een enige betekenis geeft in de wereldliteratuur, 't
is dat bij hem de kunst zulk een gezicht van ongekunsteldheid heeft, zo doorwrocht
is en toch zo rimpelloos fris.
Bijzonder kunstzinnige dichters zijn haast altijd aristocraten van den geest, wier
sfeer ergens buiten die van het volk welft, - hun werk gelijkt een broeikasplant,
zonder het natuurlijk-gave van wat zo uit de moederaarde opschiet.
Anderen, die met brederen eenvoud tot ons mensenhart spreken, zullen ons
minder door de schoonheid van een kiesgeschakeerden vorm bekoren.
Bij Gezelle alleen gaat de polsslag van het gezondste volksbloed zo innig samen
met de teerste trillingen van de artistieke gevoeligheid. Bij niemand zijn kunst en
natuur zo één geworden.
En dat is slechts mogelijk geweest door de volmaakte eenheid, de volmaakte
waarheid van Gezelle's wezen.
Zijn grote les luidt: geheel zijn met wat men in den grond is, - niets dan wezen,
geen schijn, - het echtste in zich altijd getrouw blijven. Niets anders doen dan groeien
uit het diepste dat men werkelijk is.
Vandaar dat geen herinnering aan wat anderen zeiden tussen zijn aandoening
en zijn woord komt schuiven, en dat hij ziet en hoort als een, die voor de eerste
maal de wereld ontdekt.
Vandaar de macht, die de hoogste verdienste van zijn kunst verklaart: dat de zeer
samengestelde, even rijke
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als reine harmonie er het gevolg van een reflexbeweging lijkt.
En vandaar ook die eenheid, waardoor geen snaar in hem roeren mocht, of al de
andere snaren roerden stil mee, nazinderend tot in de ziel.
Zo is er ook niets kleins in het werk van Gezelle. Als hij zingt van de wilde en
onvervalste pracht der blommen langs de watergracht, dan zijn die blommen hem
meteen een deel van de wereldschepping, een beeld van het geheim dat leven
heet, van het goddelijke. Geen sprong van het alledaagse tot de hoogste
openbaringen: in het licht van de ziel behoren het gewone en het wonder tot
eenzelfde werkelijkheid.
Men zegge dus niet: Gezelle heeft geen grote onderwerpen bezongen. Of, om te
bewijzen dat hij het wél gedaan heeft, steune men niet op zijn godsdienstige hymnen.
Het misverstand is eerst geweerd, als erkend wordt, dat er voor een dichter als
Gezelle geen verschil bestaat tussen zogenaamde grote of kleine onderwerpen.
Want van belang is alleen, wat het onderwerp in de ziel van den dichter geworden
is; en wanneer, zoals bij Gezelle, ook het geringste er deel heeft aan het geheel,
dan valt er niet meer te onderscheiden tussen klein en groot, maar slechts tussen
het minder zuivere en het zuiverste. En Gezelle bereikte van zelf een zuiverheid,
die heilig mag heten.
Zo kan in zijn werk de ethische waarheid, eenheid en zuiverheid, niet afgezonderd
worden van de loutere esthetische waarde. Is die kunst zo volmaakt, dan is 't doordat
Gezelle zulk een echt mens was. Van daar zal
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men altijd moeten uitgaan, als men tot zijn hoogste betekenis stijgen wil.

1930
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In Memoriam Karel van de Woestijne

Er is een heimelijke schaamte, die me tegenhoudt, nu ik zo kort na zijn dood van
hem moet spreken. Een groot en zuiver dichter...: ik heb den indruk, iets heiligs te
ontwijden, door een soort van lijkrede.
Ik kan hem alleen nog zien zoals ik hem zag voor de laatste maal, twee dagen
voor het eind. Hij sluimerde. Dat gezicht met de ingevallen slapen was ontstoffelijkt,
reeds zo met de rust van het tijdloze zacht overstraald dat van zelf het vers van
Mallarmé in mij opkwam:
Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change...
Veranderd tot zijn echt, zijn eeuwig wezen! Wat zijn onze woorden dan, in de
stilte welke die dood rondom zich verbreid heeft?
En wat zijn ze, tegenover een werk zo hoog opgetrokken, geheimzinnig door zijn
grootheid zelve? Het is moeilijk, er al de omtrekken van te ontwaren, er al de diepere
weerklanken van na te speuren. Ik voel me niet bekwaam, het nu reeds in al zijn
verscheidenheid, zijn ruimte, zijn rijkdom samen te vatten.
Ik heb nochtans Karel van de Woestijne gevolgd van toen hij nog op de banken
van het gymnasium zat. Er was een literaire wedstrijd onder de leerlingen van het
middelbaar onderwijs uitgeschreven, en ik kon de jury
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overhalen tot het bekronen van enkele gedichten, die verrasten door ongemene
oorspronkelijkheid. De schrijver bleek Karel van de Woestijne te zijn. Hij was toen
veertien à vijftien jaar, meen ik, maar die verzen hadden reeds het accent, dat hem
eigen is gebleven.
Weldra bracht ‘Van Nu en Straks’ ons nader tot elkaar. Ik heb hem gekend in het
vaderhuis te Gent, de oude koperslagerij, en dan, na zijn huwelijk, in al die
verschillende plaatsen waar hij gewoond heeft, want héél lang kon hij het nergens
uithouden. Eerst te Sint-Martens-Latem aan de Leie, de mooie streek waar vele
kunstenaars samenschoolden, onder welke de beeldhouwer George Minne. George
Minne, met zijn liefderijke, algehele overgave aan de louterste menselijkheid in de
louterste kunst, kon door niemand beter begrepen worden dan door Karel van de
Woestijne. Ik geloof wel, dat deze aan de oevers van de Leie zijn gelukkigste jaren
heeft gehad. Maar als correspondent van de Nieuwe Rotterdamse Courant moest
hij naar Brussel overkomen, verhuisde daar spoedig van de voorstad Elsene
naarBoschvoorde, bij den vijver op den zoom van het Zoniënwoud, met afwisselend
verblijf aan de zee, te Blankenbergen, dan van een nuchter-droeve straat te
Schaarbeek naar de landelijker peripherie vanLaken, totdat hij, na den oorlog
hoogleraar in de Nederlandse letterkunde te Gent geworden, maar weer door de
zee gelokt, te Oostende ging wonen, en eindelijk te Zwijnaarde bij Gent het lieve
huisje met stillen tuin betrok, waar hij gestorven is.
Een onrustige, zeker, die herhaaldelijk met allerlei neerdrukkende zorgen kampen
moest, te meer daar het practische beleid bij hem niet zo ontwikkeld was als bij

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

565
aant.

vele andere kunstenaars. Een onrustige vooral, die telkens weer den strijd met
zich zelf doorworstelen moest, dien strijd die door zijn geheel werk siddert en brandt,
den strijd van Jacob met den Engel. Maar telkens heeft de Engel hem gezegend.
Wij hoeven hem niet te beklagen: alleen zo heeft hij het geluk gekend, in zich het
volle leven te dragen, een geluk dat hoger is dan wat gewone mensen vreugde en
smart noemen. Weten we trouwens, of de eindelijke zege, de genade die hij van de
kunst onderging, voor hem niet opwoog tegen alle martelingen? Want in die onrustige
was er toch een zonderlinge rust, een geheim evenwicht, een licht dat altijd boven
het duister gewoel helderde. Was 't het besef, dat hij althans in de kunst de
overwinning steeds behalen kon? Was 't die wijsheid, die zo dikwijls uiting vond in
zijn ironie, reactie der al te gevoeligen? Iets van dat alles, waarschijnlijk, maar in de
eerste plaats, dunkt me, had hij bij al zijn zenuwachtigheid die innerlijkste kalmte te
danken aan datgene wat voor mij den grondtoon van zijn wezen uitmaakte: zijn
goedheid.
Hij kon in het dagelijks leven zoals ieder mensenkind wel eens toegevend zwak
zijn, waar het niet zijn kunst betrof, maar hij was altijd door-en-door goed. Zijn
goedheid én zijn gebiedende scheppingsdrang, dat waren de machten, die hem
recht hielden.
Wat zat er toch een onverwoestbare kracht in dien mens, dien ik altijd ziek of
ziekelijk heb gekend, met zijn ondermijnd gestel, zijn overspannen zenuwen, steeds
klagend over vermoeinis, rheumatiek, - die rheumatiek die helaas de niet-erkende
en niet-verzorgde tering was, waardoor hij dan ineens, in het verloop van drie
maanden,

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

566
aant.

werd gesloopt. We waren zo gewoon, hem ietwat lijdend te zien, dat we dat haast
voor een noodzakelijke voorwaarde van zijn dichterlijke voortbrenging gingen houden.
En we bleven met verbazing geslagen, voor de ongelooflijke, gestadige energie van
dien ziekelijken mens.
Het is een grote dwaling, van de ziekelijkheid van een kunstenaar te besluiten tot
de ziekelijkheid van zijn kunst. Het kan best gebeuren, dat een koortsige toestand
alleen meer intensiteit geeft en meer vrijheid aan psychische bewegingen, die ook,
diep-in, bij zogezegd normale mensen aanwezig zijn, maar er onuitgesproken blijven,
- zoals men in den droom soms scherper ziet dan in de werkelijkheid, - en dat iemand
in het leven last kan hebben van al te verfijnde zenuwen, terwijl die in zijn kunst tot
een nieuwe schoonheid worden. Wat er van zij, ik stel vast, dat Van de Woestijne
in zich kracht heeft gevonden, om onafgebroken dóór te werken, zonder zich ooit
door wat ook te laten afleiden, altijd even zijn eigen zelf en zijn kunst getrouw.
Een geweldige kracht, die steeds zich zelf gelijk bleef: afgezien van ‘Het
Menschelijk Brood’, een veertigtal strofen in 1926 slechts voor ‘the happy few’
gedrukt, heeft hij van 1902 tot 1928 niet minder dan twee-entwintig werken
uitgegeven: een vertaling van de Ilias, vier delen literaire en kunstcritiek, een roman
in samenwerking met Herman Teirlinck (1928), zes delen dichterlijk proza, tien delen
gedichten, lyrische en epische. Het is wellicht belangrijk, de lijst naar tijdsorde van
verschijning hier mee te delen (de verzen in cursiefletter):
Laethemsche brieven over de lente, 1902; - De Vlaamsche Primitieven, hoe ze
waren te Brugge, 1903; - Het
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Vaderhuis, 1905, daarna opgenomen in Verzen, 1905; - Janus met het dubbele
Voorhoofd, 1908; - Afwijkingen, 1910; - Kunst en Geest in Vlaanderen, 1910; - Ilias,
1910; - De Gulden Schaduw, 1910; - Interludiën, I, 1912, Interludiën, II, 1914; - De
Bestendige Aanwezigheid, 1918; - Goddelijke Verbeeldingen, 1918; - De Modderen
Man, 1920; - Substrata, 1924; - Zon in den Rug, 1924; - Beginselen der Chemie,
1925; - God aan Zee, 1926; - Het Menschelijk Brood, 1926; - Het Zatte Hart, 1926;
- De Schroeflijn, I, Opstellen over Plastische Kunst; II, Opstellen over Literaire Kunst,
1928; - Het Bergmeer, 1928.
Daarbij nog heel wat dat in tijdschriften verspreid ligt, en die ontelbare artikelen
in de Nieuwe Rotterdamse Courant, waaronder zoveel bladzijden volmaakt proza
zouden te bundelen zijn.
Van de Woestijne werkte voortdurend, en ik zou haast zeggen: doorgaans
gemakkelijk. Verzen die ons bijzonder ingewikkeld schijnen, waren zulk een
natuurlijke, noodwendige uiting van zijn wezen, dat hij die soms maar neerschrijven
moest zoals ze in hem zongen, en dan nog in de onmogelijkste omstandigheden,
op den hoek van een herbergtafel, onder het rumoer, in de tram. Aan die eerste
geut werd vaak niets meer veranderd. Hij zat niet urenlang de woorden als kleine
steentjes geduldig in elkaar te zetten: zoals ze daar in zijn boeken leven, zijn ze van
zelf opgegolfd op den rythmus van zijn aandoening.
Dat zal menigeen verwonderen, die hem voor een erg moeilijk auteur houdt.
Bijzonder moeilijk, als ge hem van buitenaf wilt benaderen, en elk onderdeel niet in
het verband van het geheel ziet. Ik wens er alleen op te druk-
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ken, dat zo sommige gedichten raadselachtig lijken, dit geenszins ligt aan
bedoelingen van den dichter, die zijn verzen een zeker vormenstelsel zou opdringen,
maar uitsluitend aan het gecompliceerde van den gevoelsinhoud. Die vorm was
voor hem de enig juiste en volkomen vanzelfsprekend. Toen hij me een van zijn
laatste grote gedichten gaf, dat thans in ‘Het Bergmeer’ is opgenomen, en ik hem
wel bekennen moest, dat ik het niet recht begreep, keek hij verbaasd op: hij vond
het zo eenvoudig als maar kon.
Iemand heeft eens geschreven, dat Van de Woestijne een ‘renaissancist’ was en
zelfs een ‘Florentijns’ dichter. Dat werd dan in den treure herhaald. Mag ik bekennen,
dat ik dat Florentijnse aan hem niet goed onderscheiden kan? Natuurlijk had hij
Dante gelezen, maar ik heb nooit gemerkt dat zijn kennis van de Italiaanse poëzie
verder strekte, en het dunkt me trouwens, dat hij met de echt-Toskaanse
renaissance-dichters, Petrarca, Lorenzo il Magnifico, heel weinig verwant was. Ik
onderstel, dat het misverstand voortkomt uit Van de Woestijne's uiterlijke verschijning
in zijn jeugd, met dat fijn-zenuwig aristocratische, dat hem eigen was. Want hoe
Vlaams ook, en zelfs Gents, trof hij door een hoge aangeboren voornaamheid, die
onder Vlamingen niet zo algemeen mag heten, en dat is het wellicht, dat met
Florentijns werd bedoeld. Ik zou hem niet graag in zulk een formule opsluiten. Bij
die eenheid, door de sterke, oorspronkelijke individualiteit gegeven, bleek hij toch
een zeer samengesteld wezen. Enerzijds verdiepte hij zich in mystieke schrijvers,
aan den anderen kant hield hij onder de Nederlandse dichters het meest van Hooft,
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en in de latere jaren, toen zijn vorm aldoor vaster werd, beschouwde hij als den
grootsten Fransen vertolker-inverzen den vroeg-klassieken Malherbe. Maar alles
bijeen genomen stond hij veel dichter bij wat de kunstgeschiedenis barokstijl noemt,
dan bij de eigenlijke Italiaanse renaissance. Vooral in het begin, en het meest in
zijn proza, vermeed zijn taal niet een zekere overlading, werd wel eens zwoel en
zelfs zwaar, versierd met aardige krullen die wat gongoristisch aandoen. Het
samentreffen van enig maniërisme in de uitdrukking met het hooggekleurd
volbloedige van het uitgedrukte, schijnt me tot een bijzonder soort van barok te
behoren.
Zeker is die kunst niet geschikt om ooit populair te worden. Ze geeft geen uiting
aan gemeenschapsgevoel in de breedte en gaat alleen uit van het individuele. Maar
merken we daarbij, vooreerst, dat ze uitgaat van het gehele individu, niet alleen van
zijn hogere delen maar ook van zijn instincten, die hij met andere mensen gemeen
heeft, niet alleen van zijn geest maar ook van zijn vlees. En dan wordt dat
individueel-herschapene zo gesublimeerd, dat het ten slotte die sfeer van de ziel
bereikt, die niet meer zuiver-persoonlijk mag heten. Zo wordt die kunst universeel,
niet door bewust aan te sluiten bij de massa rondom zich, maar wel door haar steilte.
Trouwens, wanneer in een dichter die horizontale scheiding ontbreekt tussen wat
ik noemen zou de hogere verdiepingen en de lagere, maar dat hij zich als volledig
individu uitspreekt, dan is er ook geen verticale wand, die hem van zijn medemensen
scheidt. Van de Woestijne was allerminst een aristocraat van de zich afzonderende
soort. Niet in de wieg gelegd om een rol op het forum
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te spelen en er ook geenszins toe geneigd, was hij zeker veel in zich zelf gekeerd,
maar hij stond te gelijk open voor al de echo's uit de wereld, ontvankelijk voor al
wat de gemoederen bewoog. Wat hij samen met anderen onderging kreeg altijd de
gedaante en de kleur van zijn persoonlijkheid, maar sterk voelde hij met de mensen
mee. Ik herinner me, hoe we onder de ellende van oorlog en Duitse bezetting het
interview lazen van een Belgisch beeldhouwer, te Londen uitgeweken, die vertelde
dat hij doorwerkte alsof er geen oorlog was en de kunst, onaangeroerd, ‘au-dessus
de la mêlée’ stelde. Van de Woestijne, woedend, noemde dat een schandelijken
smaad, de kunst zelve aangedaan: zo diep besefte hij het noodzakelijke van het
verband tussen kunst en leven. En hij zei me, dat hij bezeten was door een droom,
die, naar hij verzekerde, ook Mallarmé had voorgezweefd: een kunstwerk te
scheppen, dat in zijn substantie uiterst persoonlijk doorvoeld zou zijn, met al de
tegenstellingen, de ingewikkeldheid en de schakeringen van de moderne ziel, maar
in zijn grote lijnen toch zo eenvoudig monumentaal, dat het tot allen spreken zou.
Dat heeft hij helaas niet kunnen bereiken: de dood is te vroeg gekomen. Er lagen
nog zoveel mogelijkheden in hem, die den tijd niet hebben gehad, zich volkomen
te ontplooien. Wat een verscheidenheid reeds in dat werk! Ik kan er dan ook de
verschillende zijden niet van toelichten, maar wijs alleen op één voorbeeld, dien
roman, ‘De Leemen Torens’, dien hij met Herman Teirlinck schreef. Daar ze de stof
onder elkaar verdeeld hadden en den briefvorm gekozen, bleef elks vrijheid
gewaarborgd. Daar zien we nu Van de Woestijne op een geheel nieuw
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terrein: schildering van de werkelijkheid, mensen en dingen, in zijn geliefde Gent,
en psychologische analyse. In dit laatste opzicht hadden we in den Vlaamsen roman
niets, dat zich daarmee kon meten. Zoals we ook geen enkelen Vlaamsen roman
bezaten, zo Tolstojaans-breed van aanleg: met zijn menigvuldigheid van plans en
perspectieven moest het een wereld worden, beeld van een hele samenleving, met
het intieme van zielsontwikkelingen midden in de sociale beroeringen van onzen
tijd en de geweldige crisis van den oorlog. Jammer genoeg is het werk een torso
gebleven. Het verhaal brengt ons alleen tot waar de eigenlijke tragedie beginnen
zou. Na tien jaar heeft Van de Woestijne er wel een hoofdstukje bijgevoegd, om er
een eind aan te maken, doch die afsluiting is maar schijn, de twee derden van den
roman ontbreken. Zoals het daar is vervult het fragment ons met weemoed, want
het laat ons bevroeden, wat meesterwerken ongeschreven zijn gebleven.
Van de Woestijne's eerste bundels dichterlijk proza bewonder ik meer dan dat ik,
geheel meegaand, die innig liefhebben zou. Ik geef er mij rekenschap van, dat dit
aan mijn eigen aard en smaak ligt: de taal is me daar te rijk, overvol, dikwijls te
daverend van kleur. Gebrek aan louterende tucht verdraag ik minder in ongebonden
stijl dan in verzen. Maar, net als zijn vers steeds feller van accent werd, meer
geconcentreerd en sluitend, zo ging ook zijn proza naar een volkomen gedegen
vorm, van willekeurige uitrankingen ontdaan. Men vergelijke maar, met ‘De Zwijnen
van Kirkè’ b.v. ‘De Boer die sterft’.
Hoe verschillend ook van behandeling, - het proza
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avontuurlijker, meer cerebraal ontledend, ironischer, - toch behoren de verhalen
en de lyrische gedichten tot hetzelfde rijk: in dat werk, zo één van wezen, is alles
beeld van de innerlijke wereld. En nemen we 't globaal, naar den grondtoon
begrepen, dan gaat er eenzelfde gevoelslijn door: van vurigen lente-weemoed door
den brand van mannelijken, diep-saamgepakten zelfstrijd stijgend naar de klaarder
geziene, van lichte ruimte omgeven toppen ener goddelijke bestemming.
*
Om niet te herhalen wat ik elders over Van de Woestijne schreef , waar ik
beproefde, de betekenis van zijn gezamenlijk werk vast te stellen, moet ik me hier
met een beknopte karakteristiek vergenoegen.
In hem beleven wij het drama van den mens, die lijdt onder zijn verdeeldheid,
verscheurd als hij is door tegenstrijdige machten, en zijn eenheid terugwinnen wil
in de heiligheid van de ziel, - eeuwig conflict van de stoffelijke beperktheid en het
oneindig verlangen, van het aardse en het hemelse, ‘den modderen man’ en God,
- doch hier op énige wijze verscherpt, doordat de strijdende machten in de moderne
psyche tot uiterste hevigheid opgedreven zijn; en op énige wijze tot symphonischen
rijkdom verheven, doordat het licht van den geest dringt tot in het duistere rumoer
van de passies, maar de warme stemmen van de zinnelijkheid nog nahuiveren in
het zuiver etherische van de hoogste registers: overal, langs de gehele toonladder,
uiting van een volledige mensennatuur.

*

Ik ben wel genoopt te verwijzen naar ‘Van Gezelle tot Timmermans’, (thans ‘De Vlaamse
Letteren van Gezelle tot Heden’, blz. 90-98 en 122-124).
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Om dat te kunnen bereiken, heeft Karel van de Woestijne dat wonder instrument,
onze taal, ontelbare snaren bijgevoegd. En ik vraag me zelfs af, of in dit opzicht:
vertolking van gevoel met intellect doordrenkt, iemand het Nederlands tot
subtiel-sterker expressievermogen heeft opgevoerd. Zo iets kan niet meer verloren
gaan.

1930

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

574
aant.

Constant Permeke

Het stemt me dankbaar en blij, dat me een gelegenheid wordt verschaft om te
getuigen voor Permeke, en meteen voor den priester, die dit boek van jonge geestdrift
tegenover de sluimerige sleur durfde stellen.
Geestdrift is nog een van de redelijkste houdingen: ge kunt niet een persoonlijkheid
verklaren, noch de kern waar kunst uit geboren wordt; maar wel een mens tot in die
atmosfeer brengen, die hem ontvankelijker voor de openbaring maakt.
Wie Permeke begrijpend voelen wil, moet allereerst en zonder omwegen die
stellige waarheid aanvaarden: dat kunst nooit, zelfs waar ze de natuur raadpleegt,
een weerschijn van de natuur is, maar zelfstandige schepping van een andere
wereld, gehoorzamend aan eigen wetten van vormgeving, náást de natuur, en met
gelijke rechten.
De kunst van onzen tijd heeft dat beslister doen blijken. Aan haar noodwendigheid
kan niet getwijfeld worden: zij is in vele landen te gelijk ontstaan, kracht van het van
zelf uit de diepte opstotende leven. Met haar wil, om alle traditie te slopen, om van
den naakten grond uit weer op te bouwen, was zij een voorgevoel van de
cultuuromwenteling waar we midden in staan, en die door de ontwrichtingen van
den oorlog verhaast werd. Zij brak
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op afdoende wijze met de gevestigde kunst, die haar zwaartepunt in het natuurbeeld
zocht, die den optischen schijn liefhad, en daarbij meestal de wereld door een vooraf
in den geest bestaand vormenschema waarnam.
Aan dit laatste tornde het negentiende-eeuwse realisme, - daarna dreef het
impressionisme den wisselenden optischen schijn wel tot het uiterste, maar
ontstoffelijkte dien toch min of meer door het licht, - en dan bedwong de passie van
Van Gogh weer de natuur tot dienares van het innerlijk brandende woord, terwijl
Cézanne overeenstemming zocht tussen de blijvende wezenlijkheid der dingen en
de organische, zelfstandige wetten van het kunstwerk.
Zo lag dan de heerbaan breed-uit voor die ontelbare schare, die niet meer uitging
van het natuurbeeld, maar van het psychische beeld, perspectief en samenstelling
van het natuurbeeld verving door die van het psychische beeld, en de kunst, zonder
enig voorbehoud, weer verhief tot onafhankelijke, eigengerechtigde, in zich
berustende schepping.
Dit nieuwe streven heeft tevens onze ogen geopend voor menige kunst ‘van vroeg
en van verre’, de zogenaamde primitieve, de hoog-archaïsche, de exotische kunst,
de volkskunst. We hebben dan wel moeten erkennen, dat de artistieke beginselen
van de classieke oudheid of van de renaissance slechts golden voor een zeer klein
deel van de schoonheid die het mensdom heeft voortgebracht, over de wereld,
duizenden jaren lang, - en dat juist wanneer de kunst, op een hoogvlakte van
beschaving, uiting was van een echte, in de gemoederen
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gegrondveste geloofsgemeenschap, zij zich door heel andere beginselen leiden
liet. Wat wordt er gezanikt, dat onze tijd al te materialistisch zijn zou? Daar is de
nieuwe kunst, zoals altijd teken van wat er in de diepte omgaat, thans één der
tekenen die ons de zekerheid brengen van een geestelijke wedergeboorte.
Onder de schilders van dat geslacht, dat werkelijk den tijd in zich opgenomen
heeft en den tijd richting geeft, lijkt me Permeke het sterkste temperament. Hij heeft,
zoals ook de meest oorspronkelijken, verschillende invloeden aanvaard, waar die
bij de ontbolstering van zijn eigen wezen konden helpen, totdat hij volkomen
vrijgevochten stond. Het zijn nooit invloeden van buiten die zijn ononderbroken
ontwikkeling bepaald hebben: hij groeide uit zich zelf, en bleef nooit in zich zelf
gevangen. Door en door Vlaams, én universeel. Het geniale in hem, de elementaire
natuurkracht, stelt hem ‘jenseits von Gut und Böse’, buiten hetgeen in de gewone
begrippenvakjes goed en kwaad kan ondergebracht worden. Hij mag ongelijk zijn
als de natuur. Schijnt een werk, afzonderlijk genomen, minder beduidend, het is
een onderdeel van het geheel, en krijgt betekenis door het geheel. Het werk van
Permeke is één, zoals de wereld.
Zijn communie met het grondwezen van dingen en mensen heeft hem den eenvoud
geschonken, die de oude formules en de oude cultuur tot gruizelementen smijt,
eenvoud ruig en bonkig van aardsheid. Niet het toevallige houdt hij vast, geen spel
van weerschijnen. Het ontlede is altijd opgelost in macht van samenvatting: het
totale leven van den kunstvorm staat, op zijne
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wijze, gelijk met het totale leven van het werkelijke.
Zo geeft hij aan het armoedig alledaagse den altijddurenden zin. Zijn hoeven en
bomen en landverten, zijn hemelen, zijn zeeën, en zijn mensen die zelf deel uitmaken
van aarde en zee en hemel, brokken van het heelal, geladen met de krachten van
het wereldlijf, hij stelt ze in de tijdloosheid. Daardoor dwingt het beeld ons altijd,
verder te gaan dan zijn grenzen. Terwijl uit den zieners-hartstocht, die tot vervoering
stijgt, een kracht van verheerlijking de stof weer tot geest maakt.
Onontwikkelden mompelen hier van rudimentaire kunst, alsof ze niet overal vol
was van diepen klank en wijd uitgebreide naklanken. En alleen de oppervlakkige
zal gewagen van barbaarsheid. Het zogezegd primitieve van den modernen mens
is niet dat van den primitief. Het werkt met verfijnde zenuwen. Het grootse van
Permeke gaat niet zonder onuitsprekelijke teerheden van lijn en de meest kiese
akkoorden van sobere kleur.
Permeke bestaat alleen door de middelen die de kunst eigen zijn. Geen gedachte
is in zijn werk als louter gedachte gekomen noch kan als gedachte uit zijn werk
afgescheiden worden. Het geval dat hij voorstelt is op zich zelf nooit
romantisch-belangrijk: maar het werk komt steeds uit een ziel, die al het heerlijke
en het tragische van het leven gevoeld heeft, en die ziel drukt zich uit door
orkestraties van aarde-grauw en vaal groen en zwavel en warm wit en rood waar
innerlijk vuur een geestelijke waarde aan geeft. Wie in Permeke niet anders zien
wil dan den schilder, begrijpt den gehelen Permeke; en die weet, dat uit dat spel
van spanningen, waar de windlucht van de ruime wereld door vaart, uit die van
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rust zich oplost, een ademloze stilte.

1931

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

579
aant.

Breitner

Waar het over Breitner gaat, is gelukkig alle literatuur uitgesloten: er kan niets
zakelijkers van hem gezegd worden, dan dat hij een Schilder is. Maar zelfs in dat
Holland, dat op zulk een rijke traditie bogen mag, een der grootste, door de
wonderlijke zekerheid van zijn oog en zijn hand.
Een Schilder, - wel te verstaan: van behendigheid is hier geen sprake. De meester
is het tegendeel van den virtuoos. Geen is openlijker, dieper oprecht dan hij. Ge
voelt steeds de rechtstreekse communie met het stuk werkelijkheid dat hem getroffen
heeft, - of beter, dat hem den schok van een aandoening heeft gegeven, tot in de
innerlijkste vezels van zijn wezen. Hij verloochent het pittoresk of sierlijk
oppervlakkige. Een hartstochtelijk temperament: in de wijze zelf waarop hij ziet, is
er een dramatische spanning. Maar het menselijk gevoel, dat hem de schoonheid
in de alledaagse dingen laat zoeken, dat hem aantrekt in de afgejakkerde oude
paarden en de zwoegende arbeiders, de straatmeiden, den weemoed van
Amsterdam onder motregen 's avonds of gehuiver van modderigen dooi, dat gevoel
is onscheidbaar één met zijn straffe en kiese waarneming van het kleurenspel in
de atmosfeer. Vandaar, die organische
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geheelheid van het beeld in hem aanwezig en plots gerijpt, op 't ogenblik dat hij
zijn doek aanpakt. Want zijn genie bestaat hierin, dat hij in ééns datgene ziet, wat
ons alleen een lange beschouwing openbaart, - en dat hij dat voor ons levend weet
op te roepen, met een grootse samenvattende macht, in tonen van diepen klank
verzadigd.
Zijn verkorte schilderwijze, te gelijk breed en zenuwig, blijkt steeds gedragen door
den hechtsten opbouw. Breitner blijft hierin de beste Hollandse overlevering getrouw,
dat, hoe soms ook zijn kleur fonkelen mag, ze toch altijd ondergeschikt is aan de
orkestratie van de toonwaarden, die de symphonische eenheid van elk schilderij
uitmaakt.
Zijn moderne trek naar het leven in beweging heeft hem eerst tot die dravende
vendels ruitervolk gedreven, dan, toen hij in Amsterdam zijn eigen rijk ontdekt had,
tot de drukte op den Dam, den mist die de gestalten verdoezelt en ontvormt, de
dissonanten van schielijk licht, de vluchtige schijnsels op het nat asphalt. Doch al
die kloeke en subtiele tonen worden opgelost in een meesterlijk vollen samenklank,
het driftigst gedaver der toetsen in een hoger evenwicht, - het evenwicht van een
mens met uiterst gevoelige zenuwen, maar die heerlijk zich beheerst.
Ik zal niet betwisten, dat in de algemene ontwikkeling van de Europese
schilderkunst, Breitner na de bevrijdende daad van Manet gekomen is. Doch Manet
verklaart niet, wat mij bij den Hollander het meest weet te pakken. Manet heeft
dikwijls naar Frans Hals gekeken, maar als ik voor Breitner sta, denk ik vooral aan
een anderen Frans
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door het onderwerp geheel verschillend van de zijne, maar waarmee hij meer dan
welk impressionist verwant lijkt, door den innigen aard van zijn schildersontroering:
de regenten- en regentessengroepen, die de Haarlemse meester schiep, toen hij
reeds in de tachtig was.
Zoals Frans Hals op het eind van zijn leven, en zoals Rembrandt, is Breitner, een
‘ziener’ van de werkelijkheid, bij wien de ontroering zo volkomen, zonder verlies, al
zijn specifiek schilderkunstige middelen doordrongen heeft, dat er niet anders
overblijft dan de kunstenaar, maar dat de kunstenaar den gehelen mens uitdrukt.
Dat wilde ik eenvoudig zeggen, wanneer ik Breitner een Schilder noemde.

1932
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De Gebroeders Van Eyck

De vraag die hier mag gesteld worden, is wat de gebroeders Van Eyck in dit jaar
1932 voor ons nog betekenen. In welke mate zij nog deel uitmaken van ons leven,
welke lessen hun werk ons nog altijd voorhoudt.
Ik bedoel hier niet het belang, dat ieder groot kunstenaar voor ons heeft. In een
groot kunstwerk is er iets, dat altijd actueel blijft, naar het zo dikwijls aangehaalde
vers van Keats: A thing of beauty is a joy for ever. Bij het beschouwen van een groot
kunstwerk, uit welken tijd, uit welk land ook, voelen we ons telkens meer mens,
mens in een verhevener zin. Maar hier wens ik meer bepaald de vraag te stellen:
heeft, buiten die algemene waarde, de Aanbidding van het Lam Gods er niet ook
een heel bijzondere voor ons Vlamingen of Nederlanders?
Indien we onder het woord ‘genie’ vooral het scheppen van iets nieuws, van iets
onverwachts willen verstaan, dan lijken me de gebroeders Van Eyck - die ik hier
van elkaar niet scheiden wil, ik laat het graag aan anderen over, een grens tussen
die beiden te trekken, - dan lijken me de gebroeders Van Eyck, zeg ik, de geniaalste
kunstenaars die ooit in Vlaanderen geleefd hebben, - genialer zeker, in dien zin,
dan Rubens, genialer zelfs
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dan die andere grote vinder, Pieter Bruegel de Oude.
Ik weet wel, dat ze niet uit den hemel gevallen zijn: zij hebben in hun eigen land
voorgangers en voorlopers gehad; en niet alleen hier, want de kunst uit het eind
e

e

van de 14 en het begin van de 15 eeuw, waar ze uit opgroeiden, omvat allerhande
bestanddelen van verschillende, ook uitheemsen oorsprong, en het meest
kenmerkende van die kunst, waar zij van uitgingen, mag een internationale stijl
heten. Maar uitgaande van dien internationalen stijl maakten zij ineens een
geweldigen sprong vooruit, een bijna bovenmenselijken sprong, - een genialen
sprong, en terwijl zij de hoogste en klaarste uitdrukking brachten van wat geheel
hun tijd verlangde, de samenvatting en de zuiverste cristallisatie van het diepste
geestesstreven van geheel hun tijd, stelden zij die synthese op nationalen bodem,
spraken zij er iets van ons diepste wezen in uit, legden zij den vasten grondslag tot
die Vlaamse school, die dan een eeuw lang het Westen zou beheersen, van de
Oostzee tot Portugal, en haar invloed tot in het hart van het andere grote kunstgebied,
Toskane, zou laten gevoelen.
Door hun daad is dus iets van nationaal gevoel bewuster geworden. Als ik van
nationaal gevoel spreek, bedoel ik geenszins dat romantische nationalisme, dat een
volk binnen netjes getekende omtreklijnen insluit en scherp het ene volk van het
andere scheidt, maar veelmeer dat besef, dat ons volk, globaal genomen, iets
eigenaardigs in de wereld is en wel iets dat er zijn mag. Als dat besef in ons leeft
en ons tot nieuwe daden aanwakkert, dan hebben we dat nog voor een deel de
gebroeders Van Eyck te danken.
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Wat meen ik nu daarmee, als ik beweer dat zij, in de schilderkunst, de definitieve
belichaming brachten van de essentiële gedachte van hun tijd? Ik zie dat zo in: in
dien overgang van de middeleeuwen tot de moderne tijden, in die jeugdjaren van
de moderne tijden, was de leus en de boodschap: objectieve beschouwing, - d.w.z.
de dingen niet alleen meer zien in verband met een bovenzinnelijke idee, maar ze
ook beschouwen op zich zelf, - als hebbende ook een betekenis en een waarde op
zich zelf, - het aardse leven heeft een waarde op zich zelf, en niet alleen meer in
verband tot het hiernamaals, de persoonlijkheid heeft een reden van bestaan op
zich zelf en niet alleen meer als lid van de gemeenschap, de kunst heeft een
betekenis op zich zelf, ter versiering van dit leven, en niet alleen meer als dienares
van het geloof, de natuur is niet alleen meer symbool van het goddelijke wezen,
maar moet ook op zich zelf begrépen worden, naar die wetten en verhoudingen,
die de menselijke geest redenerend en op proefondervindelijke wijze vatten kan, alle dingen moeten begrépen worden, hoe ze zijn, waarom ze zó zijn, ieder
afzonderlijk verschijnsel wordt op zich zelf onderzocht, naar de innerlijke
noodwendigheid van zijn bouw, de immanente kracht van zijn leven. Dat wil niet
zeggen, dat de mensen minder christelijk waren geworden, maar dat de waarheid
waar ze op dat ogenblik van hun ontwikkeling het meest behoefte aan hadden, niet
meer alleen een alomvattend begrip was, ook niet meer in de eerste plaats gezocht
werd in die stemmingsfeer die den mens met een alomvattend begrip verbindt, maar
veelmeer in de werkelijkheid rondom hem, in de ontelbare vormen van de
duizendvoudige natuur.
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Begin van de objectieve beschouwing, dat is eigenlijk het begin van de
inbezitneming der wereld door hetgeen we thans den wetenschappelijken geest
noemen. En dit gaat gepaard met een verruiming van den gezichteinder, met het
stellen van nieuwe mogelijkheden, met het voorgevoel van allerlei veroveringen,
met een nieuwe bezielende hoop.
Bij het ingaan zelf van den modernen tijd hebben de gebroeders Van Eyck den
geest van dien tijd sterker in zich samengevat dan wie ook, er den volledigsten en
zuiversten kunstvorm voor gevonden, de middelen bemeesterd die de kunst nodig
had ter bemeestering van de natuur. Zij hebben elke gedaante en elke stof in haar
kenschetsende hoedanigheid met wat verf op hun panelen weer doen leven, zij
hebben om zo te zeggen elken levensvorm opnieuw geschapen, elk ding met het
eigen karakter, dat het van alle andere dingen onderscheidt.
In de Aanbidding van het Lam Gods zijn de mensen gezien in en samen met het
aardse landschap, dat zich wijd en zijd ontrolt, zij zijn een onderdeel van de natuur
geworden. De Adam van Jan van Eyck is als het manifest van die nieuwe opvatting
der wereld. Er is in de ganse kunstgeschiedenis wellicht geen, die in het opzicht
van objectieve waarneming waarder mag heten. Hij is niet gezien naar een begrip
van schoonheid, dat zich tussen den kunstenaar en de werkelijkheid stellen komt,
maar zijn grootheid ontstaat uit zijn waarheid zelf, uit den ernst en de vrome aandacht
en de liefde waarmee het leven hier waargenomen wordt en bestudeerd, eenvoudig
omdat hij een stuk van het alom heilige leven is, - het is door dien eerbied zelf voor
de natuur, dat hij een religieuzen indruk
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maakt. Het geheel nieuwe daarbij is, dat de schilder zich niet tevreden gesteld
heeft met den schijn, die zich aan zijn ogen voordeed, maar dat hij duidelijk heeft
getoond, na al de gestalten zonder beenderen die voorafgingen, hoe de innerlijke
structuur van het lichaam de uiterlijke verschijning verklaart, hoe huid en spier en
zenuw en been samenhangen, hoe dat alles een organische eenheid uitmaakt.
Hetzelfde geldt voor de portretten van Jan van Eyck: ik geloof, dat er ook in latere
tijden geen schilder geweest is, die zo klaar, zo wetenschappelijk klaar, het verband
voelbaar en tastbaar heeft gemaakt tussen de oppervlakte en wat er onder zit.
Die werkelijkheidszin nu, die het kenmerk van den nieuwen geest in de westerse
beschaving was, we mogen wel aannemen dat hij beantwoordde aan sommige
diepe drijfveren van onzen stam, want nergens heeft die zich in de kunst op
overtuigender en glorierijker wijze uitgesproken dan in deze lage land en aan de
zee. Het voornaamste verschil tussen de kunst, die den invloed van den Latijnsen
geest heeft ondergaan, en de kunst in het Noorden, als we die als grote gehelen
beschouwen, ligt wellicht hierin, dat de ene een neiging vertoont om hare visie
pasklaar te maken naar een voorafbestaand schema van schoonheid, terwijl de
andere rechtstreeks naar de innerlijke of uiterlijke werkelijkheid grijpt en den vorm
uit die werkelijkheid zelf van binnen naar buiten laat groeien. Zo is de kunst van de
gebroeders Van Eyck, van Bruegel, van Rembrandt. Maar niemand heeft dat
stelselmatiger tot zijn uiterste gevolgen gedreven dan de gebroeders Van Eyck.
Nooit heeft de werkelijkheidszin van ons volk zich reiner voorgedaan dan bij
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hen. Niemand heeft meer gedaan dan zij, om hem tot een blijvend kenmerk van
ons volk te maken.
En nu is er nog wat anders: de wijze waarop zij de werkelijkheid gezien of liever
aanschouwd hebben is zo doordringend, dat ze niet alleen de innerlijke structuur
van de dingen weergeven, maar het innigste leven. Zij aanschouwden de dingen
met wat ik daareven vrome gedachte noemde, zodat het beeld, zonder iets van zijn
waarheid erbij in te boeten, toch als in een bezonken visie, in een louterder atmosfeer
gezien is, zodat het als muziek tot onze ziel fluistert, zodat het in het mysterie van
het innigste leven baadt. Zij hebben ons de schoonheid doen ontwaren van de
dagelijkse dingen die ons omgeven, de schoonheid waardoor elk ogenblik tot een
openbaring kan worden. Zij hebben de minste dingen in een verheerlijkend licht
gezien, zodat de stof als vergeestelijkt is. Zij hebben niet naar een ideaal gegrepen,
dat boven de werkelijkheid staat, maar getoond dat ge in die werkelijkheid ver
genoeg moet dringen om in de werkelijkheid zelf het ideaal te vinden. En dat
beantwoordt ook aan ons diepste wezen; want die les mocht ten onzent nooit meer
te loor schemeren: dat samengaan van zoveel liefde tot den glans van al het aardse,
mét zoveel innigheid, die al het aardse tot bezit van de ziel maakt. Daardoor zijn de
gebroeders Van Eyck, na 500 jaar, nog altijd evenzeer van ons, mogen we ze
evenzeer beschouwen als eeuwig geldende leermeesters van onzen geest.

1932
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Een Portret van Vandervelde

Het mag verheugend heten, dat de kunst, zij die in een samenvattenden trek dieper
wezen kan openbaren, aan de toekomst het levend beeld wil schenken van één der
voornaamste mannen, die in de geschiedenis van dezen tijd als de belichaming van
het socialisme zullen verschijnen.
Het gemakkelijkst te vatten, is de leider, die de massa opzweept en overtuigt, de
redenaar met de gebiedende metaalstem, bij wien pakkende hartstocht de heldere
strengheid van de redenering weet te doorvlammen: samengepakte energie van
de kinnebak; vastheid van het wilskrachtig hoofd, heel recht, of bij het slot van de
rede, achterover geheven, om zijn stelligste hoop uit te roepen; voorhoofd door het
binnenst geboetseerd; borende blik; kort gebaar dat de bewijsvoering onderstreept
of zich op den rythmus van den zin uitbreidt. Zelfs in zijn rustige houdingen is de
kalmte met kracht geladen, als een veer die elk ogenblik losspringen kan.
Maar moeilijker is het, zijn innerlijkste, al te veelvormige persoonlijkheid vast te
houden.
Ik volg hem sedert dien tijd, nu meer dan veertig jaar geleden, toen de jonge
burgerszoon, voor wien een zogenaamde ‘schitterende loopbaan’ openlag,
vastberaden dien weg verkoos, waarop geen onmiddellijk succes te

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

589
aant.

verwachten viel: den harden strijd voor de onterfden, - en het genot, door de
stompzinnigen te worden gehoond. Hij is niet veranderd. Ik heb gezien, hoe getrouw
hij bleef aan het lot dat zijn geweten hem beschoren had, - zelfs wanneer hij
tegenover de meerderheid van zijn partij stond, - onwrikbaar getrouw aan die enige
werkelijkheid die ons leven verder dan ons zelf uitstrekt: een ideaal. Ik heb hem met
hetzelfde toegewijde geloof zien zorgen voor de kleine dagelijkse karweitjes van
zijn zending. Zoals allen die met hem verkeerd hebben, heb ik den rijkdom mogen
schatten van zijn wonderbaar bewerktuigde natuur, de verbazende cultuur van den
geleerde, den kunstenaar en den staatsman, zijn ongelooflijke werkkracht, - en zelfs
dat ietwat sentimentele in hem, dat aantrekt, al houdt hij het nauwlettend onder
toezicht. Maar met dat alles ben ik niet zeker dat ik hem waarlijk ken...
Ik was in de gelegenheid, enkele grote mannen na te gaan: wat Vandervelde
boven hen onderscheidt, het is, meen ik ten slotte, dat hij, bij al de macht van zijn
hersenen, nog zekere gaven bezit, die slechts hoogstaande vrouwen toebehoren.
Vandaar in zijn wezen dat uiterst samengestelde, dat een portretschilder ontmoedigen
zou.
Ik bedoel, dat vele vrouwen over een geheimzinnig instinct beschikken, een
vermogen om rechtstreeks het ware te raden, daar waar de rede rondtast; en zijn
die dan op den koop toe werkelijk verstandig, wat soms gebeurt, dan worden ze
een nogal verwarrend mirakel. Daar is iets van bij Vandervelde: hij is diep, slim en
raadselachtig, zoals zij alleen het zijn kunnen. Ge weet nooit of ge hem geheel
ontdekt hebt. Terwijl hij zich achteloos
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het zou kunnen. Hij lijkt niets op universiteitsgenoten, zelfs wanneer die niet vervelend
zijn, noch op theoretici, hoe groot theoreticus hij ook zijn mag: het verschil ligt niet
alleen in zijn dynamisme, dat bij hem alles naar de daad richt, maar in die lenigheid,
die hem de nauwelijks voorgevoelde bewegingen van het leven laat meemaken,
het ligt in zijn humor, in zijn fijnen zin voor schakeringen, in die onafhankelijkheid
des geestes, die hem belet, zich ooit in een stelsel als in een gevangenis op te
sluiten. Hij mag zich wellicht vergist hebben omtrent den een of anderen persoon,
uit optimisme, maar anders dan de mannen, die alleen op hun rede vertrouwen, zal
hij zich nooit geheel vergissen. En wie hem enkel op de tribune gezien heeft, kan
dit bezwaarlijk vermoeden: die geweldige mensenleider verrast soms door een bijna
vrouwelijke gevoeligheid, en zelfs door dat soort van geheime schuchterheid, die
anderen schuchter maakt, en ook door een vreemd verleidelijke bekoringsmacht.
Gelijk Lorenzo il Magnifico, dewelke nochtans zeer lelijk was, zou hij zich in de
handen van zijn vijanden mogen overgeven, en door ik weet niet welk tovermiddel
- nog eens, net als een vrouw, - den meest hardnekkigen haat ontwapenen en voor
zich winnen.
Dit alles bijeengenomen, in zijn rijke verscheidenheid, dat maakt een grote ziel
uit. Maar wie zal van die ziel ooit het portret leveren?

1932
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Hoger Onderwijs en Cultuur

Daar het zeker uw wens is, dat ik hier niet een bijzonder punt van mijn eigen vak
zou behandelen, doch liever een actueel vraagstuk van algemener belang, heb ik
als onderwerp gekozen: het Hoger Onderwijs en de Cultuur. En nu vermoed ik, dat
de meesten onder u aan het denken gaan: er zal alweer op gewezen worden, dat
een universiteit eerst haar cultuurwerk kan verrichten, wanneer zij de taal van de
volksgemeenschap gebruikt. Ik stel u dadelijk gerust: dat heeft U al dikwijls genoeg
gehoord en het zou trouwens op het predicaat ‘actueel’ niet meer mogen bogen.
Want het is een waarheid geworden, die thans zo vast staat als een blok gewapend
beton, en wie er aan knagen wil breekt er zijn laatste tanden op. Neen, Dames en
Heren, het is voor heel wat anders, dat ik me veroorloof, even om aandacht te
vragen. Het volstaat niet, dat wat vroeger Frans was, nu Vlaams geworden is. Met
de taal van het onderwijs is niet alles gezegd. Er zijn nog vrij wat andere
vraagstukken, die opgelost moeten worden.
Het is geen gewaagde bewering, dat weinigen onder de hoogleraars - en wellicht
ook wel onder de studenten... - aan een zeker gevoel van ongemak ontsnappen:
het gevoel dat iets niet in den haak is; het gevoel namelijk,
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min of meer bewust, dat de hedendaagse universiteiten niet voldoende meer aan
het hedendaagse leven beantwoorden, dat ze niet zijn wat ze in het hedendaagse
leven zouden moeten zijn.
Want waartoe dient een universiteit? Ongetwijfeld om geleerden in haar laboratoria
de gelegenheid te verschaffen de wetenschap verder te brengen. Maar in de
allereerste plaats, om die geesten te vormen en toe te rusten, die als intellectuele
krachten voor de samenleving van betekenis zullen zijn, geneesheren, ingenieurs,
leraars, advokaten, enz. De universiteit moet die in staat stellen, met de nodige
kennis van zaken, hun beroep uit te oefenen, en verder, door hun socialen invloed,
onder hun omgeving de cultuur te dienen. De universiteit is de school voor een
keurbende, die een groot deel vertegenwoordigt van hetgeen de cultuur wordt
genoemd. Die school moet natuurlijk onzen tijd aangepast zijn.
Maar wat is ‘cultuur’? Dikwijls wordt daaronder niet veel meer verstaan, dan een
uiterlijk teken van sociale onderscheiding. Iemand wordt geacht tot de cultuurwereld
te behoren, wanneer hij sommige dingen weet, die mensen van een anderen stand
niet weten, wanneer hij b.v. een Latijnse spreuk kan te pas brengen (ab uno disce
omnes, quos vult perdere Jupiter...), een literaire of historische zinspeling vatten,
en zeggen wie Vercingetorix of Assoernazirpal was. Daartoe is niet anders nodig
dan de kleine Larousse en wat geheugen. Maar dat heeft met de echt-menselijke
waarde van een mens volstrekt niets te maken. Als iemand geen andere ‘cultuur’
bezit, dan is hij minder dan een boer die goed zijn werk verricht. Of gij veel ‘weet’,
daar komt het niet zozeer op aan.
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Onder hetgeen wij geleerd hebben is er beslist veel, dat wij niet hoeven te weten.
En het omgekeerde is even waar.
Neen, het criterium van cultuur, dat is haar uitwerking. Ze moet vruchtbaar zijn.
Ze moet organisch deel van ons werkzaam wezen uitmaken. Iemand heeft cultuur
wanneer zijn vermogens, naar zijn eigen aard, opgevoerd zijn tot ruim-menselijke
waarde. Of om het nog anders te zeggen: cultuur is het levendige wat er overblijft,
wanneer heel de examenstof vergeten is.
Wordt cultuur aldus opgevat, dan is het onderwijs er niet zozeer om den geest te
maken tot een goed-gemeubeld vertrek, als om hem te maken tot een goed werktuig.
Of zoals Montaigne het zegt: ‘Plutôt la tête bien faite que bien pleine.’
Of nu het huidig hoger onderwijs, in 't algemeen genomen, daartoe voldoende
geschikt is, ziedaar een vraag, waar ik beslist ‘neen’ op antwoord. De huidige
universiteiten zijn nog te veel de erfgenamen van de middeleeuwse. De verhoudingen
onder de mensen, en de wereld van den geest, zijn van oneindig samengestelder
aard dan vroeger. Wie aanspraak wil maken op den naam van ‘ontwikkeld mens’,
heeft nog heel wat meer nodig dan de kennis die hij thans aan de universiteiten
opdoet. Een waarlijk algemene cultuur geven zij niet, - evenmin als in het middelbaar
onderwijs de humaniora die geven, want de zogenaamde algemene cultuur der
humaniora is toch ook een zeer verbijzonderde, en hoewel van onschatbare
betekenis, in het rijk van den modernen geest, met zijn veel uitgebreider
gezichteinder, ten slotte een provincie. Het korte bestek waar ik over beschik staat
me niet toe daarover uit te weiden. Doch hierop
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alleen wens ik thans nadruk te leggen: juist met het oog op die complexiteit van
het moderne leven, is het vooral de methode van het onderwijs die grondige
veranderingen zou moeten ondergaan. Nu het redenerend en berekenend verstand
een zoveel grotere rol speelt in alle takken van de menselijke bedrijvigheid, is het
zaak, in de eerste plaats van dat verstand een leniger werktuig te maken, zo dat
het zich aan allerlei vraagstukken op velerlei gebied kan aanpassen. In een bepaald
vak komt het niet op een overzicht van de gehele stof aan, niet op het bijbrengen
van een encyclopaedie, maar op het goed leren aanpakken en bewerken van de
gegevens. Een grondig onderzoek van enkele punten is nuttiger dan het doorlopen
van het volledige programma. Het veld van elke wetenschap is trouwens zo uitgebreid
geworden en de navorsing beweegt zich in zoveel gespecialiseerde richtingen, dat
niemand nog zijn wetenschap in al haren omvang en in al haar diepten beheerst,
en de grote geleerden zijn het, die weten dat ze weinig weten. Het zij me geoorloofd,
als voorbeeld één van mijn eigen cursussen te noemen: de inleiding tot de moderne
letterkunden van in de middeleeuwen tot op onzen dag. Dat moet ik in ongeveer
zes-en-vijftig uren klaarspelen, Het spreekt vanzelf, dat ik daarbij wel een idee van
de grote stromingen kan geven, van de ontwikkeling in vogelvlucht gezien, maar
van de werken slechts de allervoornaamste kan behandelen en vele, die zeer
beroemd zijn en die trouwens niemand meer leest, eenvoudig laat wegvallen. Wie
mag ten andere van een leraar eisen dat hij door eigen lectuur de ganse letterkunde
van Europa zou kennen? Hij is dus wel op een keuze aangewezen,
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wil hij niet oppervlakkig worden, en zal zijn best doen, om door het bespreken
van enkele schrijvers en dichters het begrip van zijn studenten wat ontvankelijker
en scherper te maken, in stee van hun geheugen te overladen met lijsten van namen,
titels en data. Hij zal het voorbeeld niet volgen van dien professor, die uitriep, toen
hij emeritus werd: Eindelijk zal ik nu tijd hebben om al die werken te lezen waar ik
zo lange jaren over gesproken heb!
Hoofdzaak is, dat in de universiteit zou aangeleerd worden hoe men leren moet,
en dat daarbij het oordeel zou gevormd worden, de critische zin. Ware dat zo, dan
zouden we wat minder ‘ontwikkelde mensen’ hebben, die onder den dwang staan
van holle woorden, en wat meer politieke mannen, die op de hoogte van hun vak
zijn. Nog eens: het is verkeerd dat de student allerlei zaken van buiten moet leren,
in de plaats van enkele vragen grondig te bestuderen, om daardoor de methode
van werken te kennen. Als hij de methode maar onder de knie heeft, dan kan hij die
gemakkelijk op andere vragen toepassen. Hij moet weten waar hij inlichtingen
omtrent een vraag kan verkrijgen en hoe hij die inlichtingen critisch behandelen
moet. Om door België te reizen leer ik toch het spoorboekje niet van buiten.
Nu, de methode kan eerst deugdelijk door de practijk geleerd worden. Hoe is dat
te bereiken?
Vooreerst moeten de studenten beter voorbereid de universiteit binnentreden.
Thans is de meesten in dat opzicht een ontzettend tekort aan te wrijven. Niet alleen,
dat ze van vele zaken, die uiterst gewichtig zijn voor het begrip van onzen tijd,
helemaal niets afweten, maar het ergste is, dat ze over 't algemeen niet voldoende
kunnen
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zien, - eenvoudig zíen, - dat ze niet voldoende kunnen waarnemen, dat ze niet
voldoende kunnen denken, dat ze zich niet voldoende kunnen uitdrukken. Het
middelbaar onderwijs, al blijkt het nu veel beter te zijn dan in mijn jonge jaren, is
nog veel te formeel en te eenzijdig, scheidt te vroeg de verschillende afdelingen
van elkaar, stelt de leerlingen in verschillende werelden, nog voordat ze klaar inzicht
kunnen hebben omtrent de richting van hun eigen bekwaamheid. De nationale geest
en, ik herhaal het, de samengesteldheid zelf van het moderne leven, die soepelheid
van aanpassingsvermogen noodzakelijk maakt, eisen een zekere eenheid van
opvoeding, zodat de saamhorigheid van de verschillende bedrijvigheden beseft
worde.
Mijn plan, uiterst bondig samengevat, komt op het volgende neer:
Eén enkel programma voor de eerste vier jaren, dus tot zestien à zeventien jaar.
Het Grieks daar afgeschaft, maar Latijn verplichtend voor allen. En voor allen een
flinke dosis wiskunde en wat wetenschap, dit alles met het oog op het vormen van
den geest en het aanleggen van een stevigen grond tot harmonische ontwikkeling.
Eerst in de twee hoogste klassen, splitsing in drie afdelingen: een
classiek-letterkundige, met Grieks, een wiskundige en wetenschappelijke, en een
economische. Het is hier de plaats niet om dat stelsel in bijzonderheden uiteen te
zetten en toe te lichten; alleen mag ik u verzekeren dat ik het genoegzaam
onderzocht heb, om te weten dat het uitvoerbaar is, zonder één van de tegenwoordig
onderwezen vakken weg te cijferen, en zelfs met nog minder lesuren dan thans, als
de onderwijsmethode maar levendig genoeg is en de volgende regels
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in acht neemt: zich in ieder vak bepalen tot het wezenlijke, alles in verband brengen
met de kennis van den mens en in rechtstreekse aanvoeling met het leven, het
onderricht zo aanschouwelijk maken als maar kan, met zo weinig beroep mogelijk
op het blote geheugen, en in de klas zelf de geleide oefeningen vermenigvuldigen.
Tot bekroning van die studiën, een ernstig diploma, dat voor echte selectie zou
zorgen. Zo zouden we in de universiteit wat minder studenten krijgen die niet geschikt
blijken voor het ontvangen van hoger onderwijs en voorbestemd zijn om
gedeklasseerden te worden.
En daarmee kom ik weer op mijn eigenlijk terrein, dat ik in deze rede behandelen
wilde. Met al die zwakke elementen, waar we thans mee opgescheept zitten, blijft
een universiteit, globaal genomen, toch maar een muffe winkel. Buiten de licentiaten
met een gering aantal studenten, de seminaries en de laboratoria, en trots de kennis,
de kunde en de toewijding van de leraars, noem ik het tegenwoordig stelsel van
lesgeven en studeren erbarmelijk. Het is een droevig iets, zo een klas, waar de
meester spreekt en de studenten opschrijven wat hij zegt om dat thuis te herkauwen.
Zelfs waar kunstgeschiedenis gedoceerd wordt, gunnen ze zich soms geen tijd om
naar de lichtbeelden te kijken, zo vlijtig zijn ze aan het krabbelen, over hun lessenaar
gebogen. Zelfs waar de meester op losse wijze spreekt, wordt het toch een dictaat.
Hij staat voor kruiken, die hij lepelsgewijs volgiet. Er is geen voldoend contact tussen
meester en student. Pogingen om in de les meer contact te krijgen, ik weet het uit
eigen ondervinding, mislukken volkomen in een grote klas.
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Een jammerlijk gevolg is het blokken, dat gewoonlijk een paar maanden voor het
examen inzet. En het gevolg van het blokken is soms dat verstandige jongens,
wanneer ze voor de examentafel verschijnen, tot zuivere idioten geworden zijn.
Alles loopt verward en holderdebolder door hun zieke hersens. Ze denken aan de
zaken niet meer, maar aan de woorden, aan die of die bladzij van hun schrijfboek,
waar de woorden staan die ze grijpen willen. Tot voorbeeld haal ik een kenschetsend
geval aan. Er werd gevraagd: wat weet ge van Milton? Antwoord: Milton was het
begin van het romantisme. Waarom? Wel, Milton was een vriend van Cromwell, en
Cromwell is het begin van het romantisme. U ziet door welke aaneenschakeling van
woorden de patiënt tot zulk een verbijsterende dwaasheid geraakt: het woord Milton
wekt het woord Cromwell, en het woord Cromwell wekt het woord romantisme,
eenvoudig omdat de voorrede tot het drama Cromwell, van Victor Hugo, anderhalve
eeuw na Milton's dood, het manifest van het Franse romantisme is geweest. Zo iets
behoort niet tot de zeldzame uitzonderingen en ik kan het de studenten ten slotte
vergeven, want niet alleen op hen heeft het examen zulk een uitwerking: de leraar
is evenzeer te beklagen, en na dagen lang diezelfde pijnlijke geschiedenis te hebben
doorgemaakt, rondom dagen lang dezelfde vragen, voelt hij zich dikwijls even
verstompt als zijn slachtoffers. Op den hoop toe is het examen zelfs geen doelmatige
proef: studenten die goed hun schrijfboek van buiten geleerd hebben zijn wel eens
zwakzinnigen, maar ge moogt hun toch hun punten niet onthouden. Ik voeg er aan
toe, dat de meesten weer dadelijk vergeten wat ze

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

599
zo vlug ingezwolgen hebben. Wij zelven hebben het zo gedaan. Hoeveel professoren
zijn er die nog het examen van hun student over al de vakken van een jaar zouden
kunnen afleggen? Nicolaas Beets heeft de methode eens aardig gekenmerkt:
Eerst wordt de jongen volgepompt,
En dan weer leeggevraagd.

Om ieder misverstand te vermijden, wens ik er bijzonder nadruk op te leggen, dat
mijn critiek niet éne universiteit geldt, maar alle bestaande universiteiten, zover mij
bekend.
Hoe kan dat nu veranderd worden? Door niets minder dan een omwenteling.
Ik zou de lessen ex cathedra tot een minimum herleiden. De leraar zou niet de
gehele uitgestrektheid van zijn wetenschap aflopen en dan bevreesd zijn dat hij éne
les te kort komt en enkele bijzonderheden moet weglaten. Hij zou slechts een keus
van vraagstukken behandelen. Natuurlijk zal dit niet op absolute wijze toegepast
worden en ad absurdum gedreven: er zijn essentiële begrippen, die in iederen cursus
moeten gedoceerd worden. Maar ik kan me best voorstellen dat in den regel de
leraar aldus te werk gaat: na de nodige inleiding, geeft hij den student de te
bestuderen vraagstukken op, met de vereiste toelichting tot oriëntatie en aanduiding
van de werkmiddelen die hij gebruiken kan, terwijl hem een samenvatting, door den
leraar zelf gemaakt, ter hand wordt gesteld. Waar veel studenten zijn, worden die
verdeeld in groepen van twaalf tot vijftien. Die groepen
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bereiden het werk voor, onder leiding van assistenten. Daarna komen die groepen
geregeld met den leraar bijeen en er wordt overgegaan tot ondervraging en debat.
Verder worden nu en dan schriftelijke opstellen geëist. Het onderwijs is dan in de
eerste plaats een gymnastiek van den geest, naar het woord van Einstein: ‘Das
Erlernen muss zum Erleben werden’. En de studenten worden, zoals ik ergens
gelezen heb, ‘not mental storehouses, but mental factories’, geen geestelijke
pakhuizen, maar geestelijke fabrieken.
Op die wijze leert de meester zijn jongens kennen, heeft hij rechtstreeks greep
op hen. Hij weet wat ieder waard is, kan ieders bijzondere bekwaamheid
onderscheiden, om die in de goede richting te ontwikkelen. Het werk van de
studenten zou hoofdzakelijk in de universiteit zelf gedaan worden, terwijl ze ter
verpozing over uitgebreide sportgronden zouden beschikken. Verder wens ik nog
wat meer spel in de programma's, minder verplichte vakken en meer keuzevakken.
De examens vallen weg. Om de drie maanden komen de leraars van de faculteit
bijeen en oordelen samen over de waarde van de studenten. Dan betekent het
candidaats- of licentiaatsdiploma eindelijk iets. En zo krijgen we een selectie, die
de samenleving echte mensen verschaffen zal, waarmee ik bedoel, om het heel
eenvoudig te zeggen: mensen die op hun plaats zijn. Ware ieder mens waarlijk op
zijn plaats, dan zou de cultuur gered zijn.
Dames en Heren, de kern van hetgeen ik hier uiteenzet is niet nieuw: in 1910
hebben wij het reeds van een schitterend oud-student van Gent, van mijn vriend
Waxweiler, mogen horen. Drie en twintig jaren zijn
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sedertdien verlopen en weinig is veranderd. Ik koester niet de minste hoop, dat
in afzienbaren tijd mijn droombeeld, langs parlementairen weg en zelfs met den
bestgezinden minister, tot werkelijkheid zou worden. Als we op commissies rekenen,
die steeds voor het redelijkste radicalisme terugdeinzen, zullen we allen lang dood
en begraven zijn, eer met de hervorming een begin wordt gemaakt. Maar ik ben nu
zo, dat ik me toch het genoegen niet onthouden kan, luid uit te spreken wat ik voor
waarheid houd. En daar ik niet veel illusies meer rijk ben, wil ik me in de practijk
vergenoegen met een paar zeer bescheiden wensen: voor het middelbaar onderwijs,
dat mijn stelsel bij wijze van proef in een paar athenaea zou ingevoerd worden, zo
dat er gezien wordt wat het geeft, - voor het hoger onderwijs doe ik een beroep op
mijn collega's; ze mogen alleen op zich zelf rekenen: niets belet hen, binnen de
stijve omheining van het programma, in zekere mate, al is het nog weinig, mijn
methode toe te passen. Ik weet dat velen niet beter verlangen. Wilden zij in elke
faculteit zich daartoe nu even onder elkaar verstaan, en dan beproeven wat in de
aangewezen richting kan gedaan worden, dan zouden we reeds een heel eind
verder op den goeden weg zijn.
Dames en Heren, ik heb hier nogal onomwonden gesproken. Maar het ligt aan
mijn leeftijd, dat ik de bloempjes van de literatuur begin te versmaden, en tracht het
zakelijke zo zakelijk als maar kan te zeggen, al klinkt het soms wat boud. Ik hoop
dat U me dat vergeven zult.

1933
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Conscience en zijn Leeuw van Vlaanderen

Bij het herdenken van Hendrik Conscience, die zo oprechte, eenvoudige ziel, ware
woordenpraal misplaatst. Wij vereren in hem den stillen werker, wiens geheel leven
één daad van liefde voor zijn volk was, - hem, die trots de verguizing van onze taal
door alles wat toen als gezag gold, en voor de keus gesteld: de zo onzekere
letterkundige loopbaan vaarwel zeggen of het vaderlijk huis verlaten, arm als hij
was, toch moedig en trouw zijn roeping gehoorzaamde, omdat hij voelde dat hij een
nieuwe schoonheid in zich droeg en nooit een hogeren plicht kende, dan die
schoonheid jaar aan jaar zijn volk te schenken, de klare bronnen van zijn gemoed
onuitputtelijk te laten vloeien, dat allen er zich aan verfrissen zouden.
Als we aan hem denken als schrijver van historische romans, - om nu bij 't
onderwerp te blijven dat mij aangewezen werd, - dan rijzen onmiddellijk een paar
meesterwerken voor onzen geest, Jacob van Artevelde , De Kerels van Vlaanderen
, - maar in de allereerste plaats De Leeuw van Vlaanderen . Want van dat boek is
de onvergankelijke betekenis, dat het feitelijk het léven in onze Vlaamse letteren
gebracht heeft, en tevens het Vlaamse bewustzijn over het land wakker geluid. Daar
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klopte ineens weer het hart van Vlaanderen, zo dat allen het hoorden.
Conscience was 26 jaar. Zijn eerste twee pogingen, Het Wonderjaar en Phantazij
, waren niet bijster gelukkig geweest. Hij spande nu al zijn krachten in, om toch het
beste voort te brengen, waartoe hij in staat was. Hulpeloos, aan zijn eigen
overgeleverd, zat hij van negen tot vier als vertaler in het provinciebestuur, voor een
wedde van 40 fr. in de maand, en schreef 's avonds en 's nachts aan zijn boek. Het
was de heldhaftige tijd. Toen echter de eerste twee delen klaar waren, had de
onafgebroken arbeid hem uitgeput. Hij liet zijn schamele betrekking varen en werd
opgenomen door zijn vriend De Laet, wiens kamer hij delen mocht. Daar kon hij zijn
werk voltooien; op het eind van 1838 verscheen De Leeuw van Vlaanderen .
Ik wil maar dadelijk zeggen wat eenieder weet: het werk heeft nog veel gebreken.
Dat het in het licht van dien tijd moet beschouwd worden is billijk, doch slechts een
verzachtende omstandigheid. Allerlei conventie uit die dagen ligt er duimdik op. De
zielkundige ontleding gaat zeker niet diep. En b.v. is de liefde van de tedere Machteld
en den smachtenden Adolf van Nieuwland wel niet overbodig, daar ze een zachteren
toon aanbrengt in al dat wilde krijgsrumoer, maar lijkt ons nu toch wat zoetappelachtig
flauw. Daarbij is het Nederlands van Conscience op verre na niet altijd zuiver.
Kortom, De Leeuw van Vlaanderen verschijnt ons in menig opzicht als een begin.
Maar nu beweer ik, dat zelfs de literairgevoeligen van onzen tijd naar dat begin met
eerbied mogen opzien: wanneer ik den roman als geheel over-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

604
schouw, zodat mijn blik niet meer haperen blijft aan enkele tekortkomingen en
inzinkingen, of bijzonderheden die voor onzen smaak romantisch-vals geworden
zijn, dan zeg ik: dat geheel is gróót.
Want er drijft éne stroming door, die het in al zijn omvang waarlijk draagt, met
een soort van natuurkracht. Er is een geleidelijke ontwikkeling in, die den geest
steeds hoger spant, een gemakkelijke zwier die hem meevoert langs het afwisselend
spel van tegengestelde karakters en gebeurtenissen, kleurig, levendig en zo weldadig
warm. Dat ligt niet alleen aan de onbetwistbare kunst van vertellen, doch ge proeft
dadelijk, en dit lijkt mij de hoofdzaak, dat déze historische roman heel wat anders
is dan het gevolg van oudheidkundige nieuwsgierigheid, heel wat anders dan
moeizaam ineengetimmerd materiaal, heel wat anders voor Conscience dan een
brok uit het verleden, maar wel een beeld van het gevoel dat machtig en mild in
hem zelven zwol: het gevoel van Vlaanderens herleving.
Vandaar de eenheid van het werk, en zijn innerlijke beweging. Conscience heeft
niet dat soms wat ironisch meerderheidsbesef van den geleerden geschiedschrijver,
die op zijn onderwerp neerkijkt, maar hij leeft met de handeling mee, hij trilt met
haar mee. Het beschrevene heeft hij waarlijk gezien. Voor zijn Breydel en De Coninck
vond hij in oude kronieken slechts enkele schrale gegevens: als ze thans zo duidelijk
in de verbeelding van het volk staan, de gespierde Maceclier en de schrandere
Eénoog, de gedachte en de daad, twee verschillende typen, die door eenzelfden
vrijheidsdrang toch te zamen verbonden zijn met de menigte rondom hen, dan is
het
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doordat Conscience ze zo geschapen heeft en met vasten duim geboetseerd.
Vandaar ook het plastisch-werkelijke van de tonelen: het gevecht van Breydel met
Leroux, de halsrechtingen op de Grote Markt, de geweldenarijen van de Franse
soldeniers, die bloedige weerwraak: de Brugse Metten; en eindelijk den dag der
Guldene Sporen, de tragische spanning vóór den slag, en den slag zelf, met zijn
woelingen als van geweldige baren door de zee, een breed fresco doorgloeid van
hartstocht. Conscience heeft zich daar tot den eenvoud en het grootse van het echte
epos weten te verheffen. Vergelijkt maar zijn Leeuw van Vlaanderen met de
beroemde historische romans die onmiddellijk voorafgingen: Quentin Durward van
Walter Scott (1823), Cinq-Mars van Alfred de Vigny (1826), I Promessi Sposi van
Manzoni (1827), Chronique du Règne de Charles IX van Mérimée en Les Chouans
van Balzac (beide van 1828), Notre-Dame de Paris van Victor Hugo (1831), Tarass
Boelba van Gogol (1834), De Roos van Dekama van Jacob van Lennep (1836):
alleen bij den Rus zult gij iets aantreffen van dien homerischen trek, die De Leeuw
van Vlaanderen een eigenaardige plaats in dien tijd verzekert. Ik raad u aan, hem
naast zijn Hollandse buren te stellen, en alleen maar eens de eerste bladzijde te
lezen van de zoëven genoemde Roos van Dekama, de eerste bladzijde van Het
Huis Lauernesse (1840) door Mej. Toussaint, de latere Mevr. Bosboom-Toussaint,
en de eerste bladzijde van De Leeuw van Vlaanderen: wat is Conscience naast hen
jeugdig fris, onbevangen, open, en ja, naïef, - beminnelijk, heerlijk naïef! Het is juist
dat naïeve dat van zelf samenklinkt met de ziel van het volk. Niet slechts door zijn
gebreken wordt een boek tot
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gemeengoed van de menigte! Zulk een werk kan alleen in de jonge jaren van
een literatuur opschieten: wij zijn er nu veel te slim voor geworden... Maar dàt geeft
aan De Leeuw van Vlaanderen zo dikwijls den waarlijk epischen toon: dat Conscience
zich één voelde met het volk, dat de echte held van zijn boek het Vlaamse volk zelf
is, en dat hij, met al het vuur van zijn groot-kinderlijk hart den strijd van een geheel
volk ter verovering van de vrijheid schilderde, op het ogenblik dat het verlangen,
om uit zich zelf weer iets te zijn, in dat volk begon te roeren.
Dit land was het toneel van een aangrijpend drama: het natuurlijke
uitdrukkingsmiddel van een volk, datgene waarmee een volk zíet, waarmede het
dénkt: zijn taal, werd onderdrukt, versmacht. Er mocht geen licht van boven komen,
want boven was stelselmatige verfransing aan het werk. Maar Conscience ging tot
die ontelbare scharen van opzijgeduwden, die van den invloed der beschaving
afgesloten waren, en hij sprak tot hen in hunne taal, en zij zagen dat die taal schoon
was, en ontdekten daardoor weer hun eigen schoonheid en begrepen weer, dat als
zij zich zelven maar getrouw bleven, zij hun eigen betekenis in de wereld hadden.
Ja, met zijn Leeuw van Vlaanderen is Conscience nog iets meer geweest dan
het uitgangspunt, van waar uit zich heel onze veelzijdige en volsappige nieuwe
letterkunst kon ontwikkelen, hij deed nog iets meer dan zijn volk te leren lezen: hij
gaf het weer het bewustzijn van de persoonlijkheid, - hij gaf het weer een ziel, waarin
we allen elkaar kunnen herkennen. En nu zijn wij het romantisme ontgroeid, we
speuren in ons zelf geen
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ziertje wrok meer tegen Chatillon of Filips den Schone, we hebben de goedendags
voorgoed opgeborgen, maar het diepste wat in het boek leefde, leeft nog in ons, en
met onbegrensde dankbaarheid wenden wij ons tot dat goede, klare gezicht van
Conscience, en denken: Gij waart de eerste om door uw kunstwerk in het gehele
volk dien zin te kweken, die hoger staat dan alle goed: den zin voor eigen
menswaardigheid, en, wat daarmee samenhangt, de hardnekkige, ontembare liefde
tot de vrijheid. Dat is ook iets, wat in onzen tijd nog niet overbodig geworden is.

1933
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Herinneringen Aan Johan De Meester

Johan de Meester overleed op 17 Mei '31, door een beroerte getroffen. Het heeft
een helen tijd geduurd, voor ik me kon voorstellen, dat hij, het symbool van de
levendigheid, nu ook had moeten buigen onder die koude hand, die onbeweeglijkheid
oplegt en stilte, en dat hij niet meer naar mij zou komen, me tegemoetijlend met
dien vinnigen blik, dien ik zo blij was guitig te zien glinsteren, dien vinnigen blik vol
goedhartigheid, zoals de laatste maal dat ik hem zag, in dienzelfden Rotterdamsen
Kunstkring, waar ook onze eerste ontmoeting had plaats gehad.
Die eerste ontmoeting... Het zij me veroorloofd, daar even bij stil te staan, al moet
ik van mezelf spreken. O, dat is meer dan veertig jaar geleden! Ik was nog een
piepjong student en hield mijn allereerste spreekbeurt in Noord-Nederland. Het
onderwerp luidde, niet precies bescheiden: De Kunst in de Vrije Gemeenschap.
Met de voortvarendheid van een pril optimisme, dat zich vooral door geen
werkelijkheid liet beïnvloeden, verkondigde ik de geboorte van een nieuwe wereld,
die, als ik die gewaagde beeldspraak mag gebruiken, m.i. voor de deur stond. Het
leven heeft me sedertdien wat geduld geleerd. Johan de Meester lachte mijn geloof
vergoelij-
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kend toe. Hij heeft me later dikwijls herinnerd, met gichelende pret, wat ons dien
avond tot elkaar bracht: na de lezing kwam hij vol gulle hartelijkheid met mij praten
en zei me dan, dat een paar intellectuele dames me nader wensten te kennen, - of
hij me even voorstellen zou? Maar dat woord ‘intellectuele dames’ bracht bij mij een
vreemde reactie te weeg: ik greep hem bij den arm en antwoordde alleen: ‘Vluchten!
Vluchten!’ En we vluchtten samen. Wie weet? Het is wellicht door die
kwajongensstreek, dat ik voor de eerste maal zijn sympathie gewonnen heb: ik
verdenk hem, een geheim zwak te hebben gehad voor nonconformisten, het woord
zijnden hier in een maatschappelijken zin genomen.
Maar uit die eerste kennismaking blijkt een meer algemene zijde van zijn karakter:
zijn werkelijk evangelische bereidwilligheid om jongeren te helpen. En die was weer
een onderdeel van zijn drang, om overal rondom zich een gedienstige hand toe te
steken en gemoederen op te beuren. Helpen en opheffen, dat was het programma
dat zijn diepere natuur, zijn instinct zelf hem onweerstaanbaar voorschreef.
Er waren verschillende trekken, die dadelijk bij hem troffen en aantrokken: die
warmte van jeugd, die uit hem tintelde, en die warmte van goedheid, die als een
helder licht uit zijn woord, zijn blik en zijn glimlach straalde. Maar die zijn slechts
aspecten van wat de grondtrek van zijn wezen uitmaakte en zijn eenheid zelf, - ik
waag het haast niet te noemen, omdat het woord zo dikwijls misbruikt wordt, maar
het kan toch niet vervangen worden: het is de liefde.
Liefde was het, die hem jong hield. Zijn liefde was
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geen gepreek van moraalkwezelarij. Zij was geen zoetachtige gevoeligheid. Zij
was een mannelijke liefde, de liefde die het leven onder de ogen durft te zien, die
het leven in zijn geheel aanvaardt, zoals het is, met hel en donker, het bittere en
ten slotte toch zo schone leven, en zich niet vastklampt aan illusies, geen schijn
behoeft om te vertrouwen. Zij was die verstandige liefde, die de gave des
onderscheids niet mist, een begrijpende liefde. Zij was een nieuwsgierige liefde, die
in alle vormen van het leven belangstelde, steeds op den uitkijk naar opschietende
nieuwe vormen van leven.
Nieuwsgierige liefde: ieder gesprek met hem was een panorama. Wie herinnert
zich niet, hoe hij in dien nerveuzen en zo spontanen woordenvloed die hem eigen
was, telkens zijwegen insloeg, van den hak op den tak sprong, een anecdote in
telegrafischen stijl inschakelde, en hoe soms twee of drie denkbeelden te gelijk
elkaar verdrongen om eerst door te geraken. Het duizelde u soms voor die al te
radde ontrolling van aanduidingen, suggesties, elliptische samenvattingen, en wie
niet over dezelfde vlugheid van geest beschikte kreeg wel eens den indruk van
gedachtengehakkel. Maar wat een rijkdom aan levensbeelden met geestige zetten
doorflitst, wat een rijkdom aan levensinzicht en wijsheid! Want wat had hij met zijn
rap, scherp en voortdurend werkzaam waarnemingsvermogen niet alles gezien, in
den loop der jaren!
Degenen die niet het geluk hadden, met hem persoonlijk om te gaan, kunnen
diezelfde eigenschap gewaarworden in die kronieken, die hij dag aan dag in de
Nieuwe Rotterdamse Courant schreef, als getrouw dienaar van
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de heuse literatuur, een strijdend en een onvermoeid dienaar. Hij was niet de
man van een theorie, van 't een of ander ‘isme’: al wat maar van echt leven getuigde,
al was het ook slechts onder den vorm van een belofte, vond in hem een vastberaden
verdediger. In een tijd, dat de rijke schoonheid, door het geslacht van De Nieuwe
Gids gebracht, nog niet bij het grote publiek vermocht door te dringen, in een tijd,
dat het grote publiek er nog met argwaan of onwil of vijandigheid tegenover stond,
heeft Johan de Meester met bijzonderen moed den kamp voor die nieuwe schoonheid
gevoerd.
De jongeren van later heeft hij met evenveel toewijding gesteund. Er werd hem
wel eens verweten, dat hij zich al te toegeeflijk toonde voor nog onrijpe talenten.
Dat mag zijn: het was dan zeker niet aan te weinig eerbied voor de kunst, aan te
weinig eerlijkheid tegenover de kunst te wijten, maar veeleer te danken aan zijn
neiging om aan te moedigen, op te bouwen. Ik zelf zou buitengewoon ondankbaar
zijn, wilde ik hem dat euvel duiden.
Het is hier de plaats om er nadruk op te leggen: wij Vlamingen zijn hem bijzondere
erkentelijkheid schuldig. Bij het begin zelf van onze literaire beweging stond hij ons
ter zijde. Eerst waren we slechts met vier of vijf, die den wagen aan 't rollen brachten,
maar dat wekte veel onrust in het oude Vlaamse wereldje, dat naar onzen zin wat
muf werd, en het spreekt dan ook vanzelf, dat we geenszins met onverdeelde
sympathie door het merendeel onzer lezende landgenoten begroet werden.
Sommigen hielden ons voor bepaald krankzinnig... Gelukkig had Johan de Meester
schik in onzen waanzin en stak dat niet onder stoelen en banken. En toen onze
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bent dan aangroeide, en weldra de herleving van de Vlaamse letteren geen droom
meer bleek, en een rijke oogst krachtig opschoot, dan was bij iedere verschijning
Johan de Meester de eerste om in 't Noorden de klok te luiden. En geen enkele van
die jongere krachten bleef door hem onopgemerkt, geen enkele is er, die niet op
zijn eerlijken critischen zin heeft mogen rekenen, geen enkele, wien hij niet moed
heeft ingegeven, daar hij er altijd op uit was, in de meest ongelijksoortige producten
het goede te ontdekken, en elke nieuwe poging tegemoetkwam met zijn
veelbegrijpenden geest. Er is geen Vlaams schrijver denkbaar, in wien ook maar
één greintje bitterheid zou kiemen, waar de naam van den recensent Johan de
Meester wordt uitgesproken, - ik weet niet, of dit geen enig verschijnsel is...
Gedurende meer dan het derdedeel van een eeuw, heeft hij niet alleen een zeer
welwillende belangstelling getoond voor al wat er in Vlaanderen roerde, maar ook
voortdurend belangstelling daarvoor bij het Hollandse publiek gewekt en aan den
gang gehouden, en er is wellicht niemand, die zoveel heeft bijgedragen tot het
verspreiden van het Vlaamse werk benoorden den Moerdijk.
Daarbij wil ik allerminst vergeten, dat Johan de Meester aan vele van die jonge
Vlaamse krachten de gelegenheid heeft geboden, zich in een van de grootste
dagbladen der wereld tot het Hollandse publiek zelf te mogen richten. Er kwamen
soms nummers van het letterkundig bijblad van de Nieuwe Rotterdamse Courant,
waarin de Vlamen bijna de overhand hadden. En ik denk hier in het bijzonder, niet
zonder ontroering en niet zonder weemoed, hoe hij aan een, die thans als een

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

613
glorie van de Nederlandse taal wordt aangezien, Karel van de Woestijne, door diens
geregelde medewerking aan de Nieuwe Rotterdamse Courant te verzekeren, het
bestaan niet alleen vergemakkelijkt, maar het in den letterlijken zin van het woord
mogelijk heeft gemaakt.
Hij begreep de Vlamingen en voelde met hen mee. Wij hielden hem voor een van
de onzen. We hadden het besef niet meer, tegenover een Noord-Nederlander te
staan: hij was ons een Vlaamse broer. Ik weet wel, dat het verschil tussen Hollanders
en Vlamingen dikwijls overdreven wordt: alle Vlamingen zijn niet oppervlakkig,
geestdriftig en uitbundig pallieterende zinnelijke natuurmensen, met dat sappig,
lyrisch Rubeniaanse, met dat breedzwaaiende gebaar dat altijd verder dreigt te
gaan dan het gevoel en vooral dan de gedachte. En het is even onwaar, dat het
merendeel van de Hollanders neuswijze Droogstoppels zouden zijn. Maar tussen
de twee volkeren, globaal beschouwd, blijft er toch zeker dit verschil, dat het ene
een onafgebroken hoge cultuur heeft gehad en het andere zich nog met jonge kracht
aan 't ontbolsteren is. Nu, Johan de Meester, die was een synthese van natuur en
cultuur. Zijn gulle spontaanheid, zijn Zuiders-Franse beweeglijkheid, zijn levenslust,
zijn onmiddellijke greep naar het leven, dat liet ineens elke grens tussen hem en
ons wegvallen. Hij was in sommige opzichten zelfs Vlaamser dan menigeen onder
ons...
Was dat wellicht ook door zijn jarenlang verblijf te Parijs te verklaren? Want de
Vlaamse beschaving heeft toch meer dan de Hollandse wat Fransen invloed
ondergaan. Wat er van zij, Johan de Meester voelde zich in ons land thuis en kwam
er in de voor-oorlogse jaren dik-
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wijls zijn vacantie doorbrengen. Dat was buiten, op Ukkel. vlak in mijn buurt, en
daar heb ik Johan de Meester beter leren kennen dan in de drukte van zijn gejaagde
werkzaamheid te Rotterdam. Zijn altijd bedrijvige geest mocht zich te Ukkel wat
ontspannen, en het was een genot hem te zien genieten, met een haast kinderlijke
vreugd, van al de kleine gaven die het leven daar bieden mocht, den zonneschijn
in een appelboom, een mooie roos, het lopen en springen van de jongelui op het
tennisveld, een glas ouden Bourgogne... Daar heb ik bevroed, hoe de eeuwige
jeugd van dien man hierin bestond, dat voor zijn ontvankelijk gemoed ieder ogenblik
nog een verrassing zijn kon.
Ik ben geneigd te vermoeden, dat hij in zijn eigen stad aan een heimelijk complex
van minderwaardigheid leed, als ik vaststel, hoe een blijk van waardering hem
gelukkig kon maken, en hoe hij zich vereerd en verheugd gevoelde bij zijn
benoeming, in 1924, tot buitenlands erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie.
Maar ik herinner me vooral dien dag, een jaar later, dat Johan de Meester te Brussel
werd gevierd. Men had ons gewaarschuwd, dat in de Vlaamse Club, waar de
ontvangst plaats zou hebben, de vloer van een der zalen wellicht niet bestand was
tegen een al te drukken toeloop. Wat heb ik dien namiddag mijn hart vastgehouden!
Want Johan de Meester had nog veel meer vrienden in ons land dan ik gehoopt
had, zij stonden op elkaar gedrongen, en toen ze nogal geestdriftig begonnen te
worden, vreesde ik wel, dat we allen in de onderste verdieping zouden neerploffen.
Maar het is zonder ongelukken afgelopen. En dien avond, op het feestmaal dat hem
aangeboden werd, heb ik
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De Meester nog veel liever gekregen. Want daar is op een zeker ogenblik zijn hart
geheel losgekomen. Hij luisterde goedmoedig naar de redevoeringen, als een die
op alles voorbereid was, en trouwens wel wist hoe eerlijk gemeend onze
genegenheidsbetuigingen waren. Maar toen ik er aan herinnerde, dat er in sommige
van zijn boeken, en b.v. in Geertje , bladzijden voorkomen van zulk een heel
bijzondere innigheid, waarin de geheimen van de diepste vrouweziel zich zo kies
openbaren; toen ik veronderstelde, dat hij die wellicht niet zo had kunnen schrijven,
had hij naast zich die vrouw niet gehad, die hem door gans zijn leven van zwaar
werk trouw ter zijde had gestaan, toen zag ik zijn onderkaak vreemd aan het beven
gaan, hij beet op zijn tanden en plots schoten zijn ogen vol tranen, die hij niet meer
terughouden wilde.
Maar het ware verkeerd te menen, dat onze bewondering voor De Meester
hoofdzakelijk door dankbaarheid ingegeven was. Want denzelfden wakkeren zin,
waarmee hij in zijn critiek naar alle verschijnselen van leven speurde, vinden we
ook in zijn zuiver literair werk, in die korte verhalen en schetsen, zo volledig in kleinen
omvang, waar elk trekje ‘het doet’, zonder iets te veel of te weinig. afgeronde
kunstwerkjes, waar het woord meesterschap op past, of in die reeks romans, waarvan
Eva en vooral Geertje me de toppunten lijken, romans zo door en door Hollands en
zo algemeen menselijk. Het is hier de plaats niet, om een uitvoerig overzicht van
zijn werk te geven en het in zijn ontwikkeling te volgen, - dat zou trouwens in mijn
macht niet liggen. Ik moet me beperken tot een karakteristiek van het geheel, zoals
ik dat zie.
Een hoedanigheid treft me dan telkens weer, nl. die

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

616
aant.

gave om het leven zelf vast te houden en weer te geven, het veelvuldige leven
met zijn oneindige verscheidenheid, het vloeiende, trillende leven, dat met zijn
beweging, zijn trilling zelf door De Meester in zijn stijl gedwongen werd.
En dat is wel meer dan een louter literaire deugd: dat is er ene, die al onze
vermogens in werking stelt, die onzen zin van het leven verhoogt en verruimt en
verfijnt, die de menselijkheid zelve in ons aanraakt en aan het roeren brengt.
Hij stond open voor alle leven. Hij vatte het als met vele voelhorentjes. Hij wist er
die ontelbare schakeringen van te snappen, waar ieder ogenblik rijk aan is, ieder
ogenblik van onze zinnen en ieder ogenblik van onze ziel. En bij al die fijne
detaillering had hij toch altijd dat meegaande, dat zinnelijke én innige tevens, dat
dadelijk den gehelen mens in ons weet te pakken.
Dit is het wellicht wat hem, als vertellend prozaïst, een enige plaats verzekert:
dat hij de nauwkeurig doorgedreven ontleding liet samengaan met die stroming van
leven, die zich onmiddellijk aan ons meedeelt. Bij vele schrijvers wordt de ontleding
soms tot anatomie, disjecta membra. Zij kunnen er den adem niet inhouden. Zij
blijven staan om hun eigen loop te observeren. De Meester vertolkt wat elk ogenblik
aan verschillende gewaarwordingen in zich bergt, hoe een hoofdgedachte begeleid
gaat met allerlei bijgedachten en -gevoelens, hoe die uitranken en zich vertakken,
en dat rafelt hij uit, en al dat veelzijdige wil hij in zijn volzin bannen, en grijpt daartoe
naar dien zenuwachtigen, verspringenden stijl, waarin de notities in rauwen staat
gegeven worden. Maar de verdienste van dien stijl is dan weer, dat
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de analyse er geen gehakt stro blijft, er altijd meegevoerd wordt op een rythmus
van leven.
Wat ik hier zeg van den bouw van een enkelen volzin of een enkele
volzinnenreeks, dat geldt ook voor de structuur zelf van het werk. De Meester schijnt
zich te laten meeslepen, maar wat blijft hij zijn stof toch altijd de baas, wat weet hij
ons een beheerste, een synthetische werkelijkheid te schenken!
Dat vlug samengrijpende van zijn stijl werd wel eens in verband gebracht met zijn
werkzaamheid als ‘kranteman’, zoals hij zich zelf vaak noemde. Als dat juist is, zou
dat alleen voor de eenheid van zijn natuur pleiten. Is het geen wonder, hoe hij, dag
in dag uit door zijn journalistieken arbeid in beslag genomen, onder al die
beslommeringen zulk een werk heeft kunnen opbouwen? Voor allen die met het
woord hebben gestreden, die weten wat een moed, wat een geloof, wat een
hardnekkigheid er in die omstandigheden nodig was om iets te scheppen, aan het
voorbijgaande iets te ontrukken wat blijft, voor die allen is hij een grote les, een
symbool van wat hun heerlijkheid moet zijn en hun gezegend kruis, de kunst.
Ik heb zo dikwijls aan De Meester gedacht, wanneer ik hoorde twisten over de
vraag wat nu hoger stond, realisme of kunst der verbeelding. Alsof niet alle kunst
voor doel had het vormgeven aan geest, en realiteit zowel als verbeelding daartoe
alleen middelen zijn! Sommige kunstenaars bereiken den geest slechts door het
zichtbare heen, en anderen rechtstreeks over het zichtbare heen, en tussen die
twee soorten liggen er talrijke schakeringen. Maar de enige vraag is, of ze waarlijk
den geest bereiken en den geest vorm geven. Nu, als
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ik De Meester lees, ben ik wel midden in de dagelijkse werkelijkheid, maar er is
niets kleins meer aan, want ik besef den zin, die al die kleine daden verkrijgen in
iets van algemeneren aard, den duisteren gang van het leven dat ons aller meester
is, van het lot waar wij geen vat op hebben, die geheimzinnige alomvangende
werkelijkheid waar de dagelijkse zich tegen aftekent.
En dan is er nog wat anders, dat bij De Meester over alle mogelijke benepenheid
van realisme zegeviert, dat al het gedoe van de mensjes die we zijn, zoals het daar
afgeschilderd wordt, komt verhelderen, - ik heb het al genoemd en moet er ten slotte
weer terug toe komen, want het is de alpha en de omega van De Meester's wezen
en kunst: het is liefde. Zij is de warmte en het licht van zijn boeken; aan haar is het
te danken dat die boeken niet alleen zullen geprezen worden door de mannen van
de literatuur, maar ook deel zullen uitmaken van het ethisch bewustzijn van het
Nederlandse volk.
Het wil er bij mij niet in, hoe sommige lezers dat werk voor pessimistisch hielden.
Omdat daar de mensen, in de beknelling van allerlei maatschappelijke conventie,
in de beknelling van allerlei zedelijken schijn, dikwijls klein doen en leeg? Maar door
al die conventie, door al dien schijn en die leugen, die hij verfoeide, straalt bij De
Meester de oppermachtige liefde. Wat heeft zij hem tot een gelovige gemaakt, wat
heeft zij dien zonnigen toon laten spelen boven al het ellendige en verdorvene en
gore, dat een mens moet doormaken, - wat heeft zij hem zelf, De Meester, dien
hogen moed gegeven om veel zwarigheden en eens, bij den vroegen dood van een
geliefde dochter, het wreedste ongeluk te dragen!
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Heerlijke vriend! Ik zou te zijner nagedachtenis de kleurigste bloemen willen
samenbrengen, - ik heb niet anders dan wat eenvoudie woorden gevonden.

1935
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Jakob Smits

Jakob Smits, - ik zie hem nog voor mij staan, den stoeren en wilskrachtigen, met
zijn scherpe kijkers die soms naar binnen leken te gluren, onder zijn stug voorhoofd,
den eenzelvigen en eenzamen, den geteisterden en trotsen en groot-kinderlijken,
met zijn drama in zich en zijn gespannen hartstocht, met zijn verholen tederheid
onder een ruwe korst, met zijn geheime heerlijkheid in zich.
Geboren te Rotterdam, gekomen uit het land der wijde horizonnen, heeft hij zich
zelf toch eerst geheel gevonden toen hij zich in deze Kempen kwam vestigen. Hij
ademde er in dezelfde oneindigheid van aarde en hemel, maar hij ontdekte er ook
die barre natuur, die wilde stilte die met zijn eigen wezen overeenstemde, en die
schamele mensen met wie zijn deernis verbroederen kon. Op dezen schralen grond
mochten de bloemen van zijn liefde uit zijn tragisch hart breken. Deze streek, met
haar lage huisjes in de onmetelijke ruimte, met haar rulle aarde en de klompige
zwoegers die er als een brok van zijn, hij is er gans mee vergroeid; niemand heeft
dat alles zo in zijn vlees en bloed gedragen, niemand heeft het zo in den glans van
zijn ziel verheerlijkt. Zo is hij geheel van ons geworden, een hoogste glorie van onze
kunst.
Zeker had hij uit zijn geboorteland, het land van zoveel
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zuivere toonschilders, kostbare eigenschappen meegebracht. Soms is hij
Rembrandt innerlijk nabij gekomen, vroege portretten hebben wel iets gemeens
met Breitner, en zijn boerenbinnenkamers, met dikwijls die beelden van moederliefde,
kunnen vergeleken worden met soortgelijke onderwerpen van Jozef Israëls,
Blommers of Neuhuys. Maar dat parallelisme heeft weinig betekenis, want wat zijn
onderwerpen? Het enige wat meetelt is datgene wat ze geworden zijn in de alchemie
van de scheppende verbeelding. Hoe heeft Jakob Smits al wat hij zag en droomde
omgewerkt naar de grondigste schoonheid van zijn eigen oog en zijn eigen gemoed!
En juist doordat hij zo fel meevoelde met dit land, juist doordat hij zo diep ingeworteld
was in dezen grond, juist doordat hij altijd beeldde van uit het innigst van zijn eigen
wezen, dat alleen groot voelen kon, zijn die Kempen een deel van het mensdom.
Wanneer hij de Kempen schilderde, schilderde hij meteen het alom aanwezig
mysterie van het leven, van het lot, van het licht.
Die werkelijkheid die hij rondom zich waarnam en in zich opzoog, hij wilde die
niet vermooien of opsmukken, want ze was hem de waarheid, die heilig is door zich
zelf. Maar wahheer die werkelijkheid in hem iets van hem zelf geworden was, schiep
hij alleen nog uit het innerlijke beeld, uit die kern van leven die diep in hem broeide.
Zo maakte hij nooit het portret van een brok natuur: hij kan slechts van uit het
innerlijke leven begrepen worden.
Hij heeft ons die grote les voorgehouden: hij groeide uit zich zelf, wars van alle
regels en conventies, doof voor de mode, blind voor den smaak van het publiek,
weer-
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barstig. Hij wilde naar niets anders luisteren, hij wilde niets anders erkennen dan
zich zelf. Hij wist wat een argwaan en een vijandigheid hem omsluiten zou, welke
stoffelijke ellende hij over zich haalde, maar hij heeft vastberaden den steilen weg
van de heldhaftigheid gekozen, de stille, hardnekkige heldhaftigheid van den
kunstenaar die slechts werkt voor de tijden, die er al zijn krachten op richt, om aan
het voorbijgaande ogenblik iets te ontrukken dat blijven zal. Toen hij zijn bestemming
begrepen heeft, zijn lot onder de ogen gezien en aanvaard, heeft hij zich
teruggetrokken, ver van het rumoer der steden, heeft van alles afgezien, eenzaam,
eenzaam in zijn rijk van kunst, verslaafd alleen aan zijn werk, waar hij voortdurend
aan gebonden zat, dat hij soms in de wreedste moeilijkheden dag aan dag verrijkte,
met verbeten energie. Hij had het kruis van de kunst gekozen, dat kruis is zijn
onvergankelijke triomf geworden.
Die meester had een gemakkelijk virtuoos kunnen zijn, maar ieder werk was een
strijd en een verovering, het schilderij werd altijd en uitsluitend van binnen naar
buiten geboetseerd door zijn gevoel. Hij was geheel gespannen op het gevoelsbeeld
dat hij in zich droeg, en waar dan de vorm uit rijpte en opschoot, nooit aangepast
aan een voorafgaand schema van schoonheid, maar zich zelf scheppend, zo dat
de oppervlakte altijd het resultaat van het binnenste is.
Wie hem aan den arbeid gezien heeft, weet het: hij was de nooit voldane, de
zoeker die nooit het bereikte als het einde beschouwde, de bezetene van de passie
der volmaaktheid, in het conflict van zijn fors instinct met den geest die het beheersen
wou. Zijn zelfzekere,
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fel snijdende beweringen waren dikwijls slechts een reactie tegen zijn verborgen
twijfel. Maar daarbij was er in dien onrustige toch een hogere rust, een ten slotte
gewonnen evenwicht, een waarheid die hem nook afdwalen liet. Naar het woord
van Goethe was hij zich bij al zijn streven den rechten weg wel bewust. Hij was
hoogmoedig, omdat hij de grootheid van zijn strijd kende, en welk een onwrikbaar
houvast hij in zich zelf had. Zoals die andere Jakob, die uit den Bijbel, worstelde hij
met den engel, maar de engel heeft hem gezegend, want hij was, in den zin van
het heilig woord, een rechtvaardige. Het bewijs van zijn oprechtheid is, dat hij zich
soms vergissen kon: de slimmeriken, die alleen maar talent hebben, die vergissen
zich helaas nooit. Maar hij bezat in zijn gestadig verder en hoger willen, in zijn
onstilbaren drang naar steeds juistere, echtere uitdrukking, het geheim van zijn
wondere verjongingskracht. Zijn oog en zijn gemoed konden niet oud worden, want
ze wilden altijd dichter komen bij het hart van mensen en dingen.
Zo is er ook in zijn ontwikkeling die rechte lijn. Het is net alsof geen invloed van
buiten op hem had ingewerkt. Uitgegaan van het realisme is hij aldoor onmiddellijker
en zuiverder geworden, zich aldoor machtiger verheffend tot een grootsen stijl.
Hij was geheel geworden wat hij zijn moest, toen hij het licht ontdekte, het licht
dat hij als de ziel van het heelal voelde, het licht dat hem een openbaring was van
de essentiële geheimenis. Zijn licht is de werkelijkheid. Licht en donker zijn bij hem
geen uiterlijke wisselvalligheden, maar wel het innerlijke wezen van den vorm. Door
licht en donker heeft hij de ruimte voorgetoverd,

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

624
het gevoel van oneindigheid in zijn landschap uitgebreid. Zo heeft hij die bijzondere
totaliteit bereikt, waardoor op het vlak van zijn schilderij hemel en aarde en mens
als gedaanten verschijnen van eenzelfde stof.
Ik noemde zijn werkzolder een laboratorium, waar hij onvermoeid proeven nam.
Hij is er zelfs toe gekomen, sommige doeken zo vet in de verf te smeren, ruig en
korrelig, dat het licht dat er van buiten op valt er speelt met het licht dat er uit straalt
en ze samen den levenden vorm doen ademen. Die ruwe en toch zo verfijnde
schilderwijze was de taal van zijn eigen natuur, - zijn techniek was de belichaming
van zijn woeste en milde ziel.
Met het saamgepakt geweld dat in hem was zocht hij het elementaire, dat het
aanschijn der eeuwigheid op zich draagt, drong steeds naar een synthetischer
vereenvoudiging, van al het voorbijgaande en toevallige ontdaan. Vorm en licht,
één geworden, drukken niet het wisselende, het oppervlakkig pittoreske meer uit,
maar ze zijn het drama van zijn ziel, het altijd aanwezig drama van het leven. En
zoals die ziel, steeds driftig naar buiten bezig, toch in haar diepste binnenste
klaarheid en rust was, zo is ook in die geschilderde wereld van Jakob Smits alles
bewegende kracht, maar tevens in den ban geklonken van een woordeloze
bestendigheid, alsof de tijd stil gelegd was. Zelfs de gezichten zijn soms zonder
eigen uitdrukking, gelijk in de laatste werken van Rembrandt, waar mond en blikken
zwijgen, als reeds aangeraakt door het eeuwige, terwijl alleen de kleur nog de
werkelijkheid openbaart van den tragischen en heerlijken droom waarin we zijn.
Dat is ook de geestelijke macht van de kleur bij Jakob
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Hendrik Conscience
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Smits geworden. Want al wat ik van hem hier poog te zeggen zou wezenlijke
betekenis missen, als daarbij niet het hoofdzakelijke gezegd werd: nl. dat hij een
schilder was, een echte, dat is een, die in kleurtonen denkt. De mens en de schilder
waren bij hem onafscheidbaar één. In den schilder sprak zich de gehele mens uit
- een mens wiens innerlijkste drijfkracht liefde was, maar een mannelijke liefde, een
vurige liefde die geen tranen laat opkomen. Het Evangelie dat hij soms voorstelde,
hij liet het in allen eenvoud spelen onder de armen en nederigen die hem omgaven,
omdat hij het dagelijks in zijn hart beleefde, zijn bars en zo oneindig teder hart. Voor
sommige doeken van hem, die eerst zwaar stoffelijk aandoen, herinner ik me wat
een ander schilder me eens zei: als me voor een stuk natuur plots uit bewondering
een vloek ontrukt wordt, dan is die vloek nog een gebed. Het gehele werk van Jakob
Smits is een gebed in kleuren, en dit ethische bestanddeel, de liefde die den
religieuzen zin van het leven beseft, is daar een even noodzakelijk en organisch
deel van zijn kunst als het licht in deze zichtbare wereld. Ik kan hieraan niets méér
toevoegen, - ik vind voor hem geen groter lof.

1935
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De Vlaamse Letteren en het Volk

In dit jaar 1937 worden literaire gebeurtenissen van belang herdacht: 350 jaar
geleden werd onze roemrijkste dichter, Joost van den Vondel, van Vlaamse ouders
te Keulen geboren; 300 jaar geleden behaalde hij zijn eerste beslissende zege met
Gijsbrecht van Aemstel: 100 jaar geleden luidde Conscience's Leeuw van Vlaanderen
de herleving van de Vlaamse letteren in; 50 jaar geleden overleed Multatuli.
Zij bieden mij de gelegenheid om even het vraagstuk te beschouwen, dat tot
thema van deze vergadering werd gekozen: de verhouding van de letterkunde tot
het volk, dat wil hier zeggen, tot de massa.
Dat Vondel, Conscience, Multatuli, invloed op het volk hebben gehad, hoef ik niet
te onderstrepen; zij hebben verholen krachten sewekt, niet alleen in de kunst maar
ook in het maatschappelijk streven, zij hebben naast hun esthetische ook een
ethische betekenis, zij zijn een stuk van ons geweten geworden. Er is me trouwens
in de wereldgeschiedenis geen enkel dichter van werkelijke grootheid bekend, die
uitsluitend aan zijn kunstzinnigen vorm zijn hogen rang zou te danken hebben: want
een groot dichter is altijd een volledig mens. Doch de eigenlijke vraag ligt elders: bij
de drie, die ik daareven noem-
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de, was de ethische of sociale invloed niet slechts een gevolg, maar wel, op sommige
ogenblikken althans, een doel waar ze bewust op afstuurden. Vooral Multatuli: hij
heeft zich nooit als zuiver kunstenaar willen voordoen, zijn gehele werk beoogt
verspreiding van denkbeelden, vrijmaking van den geest; voor het probleem, dat
heden onze aandacht vergt, komen alleen zijn roman Max Havelaar en de
zedenschets Woutertje Pieterse in aanmerking. De vraag is nu deze: werd door
sociale of ethische bekommernis de kunst geschaad?
Ik zou in dat opzicht enig voorbehoud willen maken voor vele boeken van
Conscience, die op De Leeuw van Vlaanderen volgden: met allen eerbied en alle
liefde voor den mens, kan ik toch den indruk niet vermijden, dat het volk er meer bij
gewonnen heeft dan de kunst. Gedreven door wat hij zijn maatschappelijken plicht
achtte, heeft de schrijver zich geleend tot zekere verenging, tot zekere conventies,
die ons thans hinderen.
Doch herleest zijn Leeuw van Vlaanderen: de onwezenlijke romantiek van den
tijd, waar hij niet aan ontsnappen mocht, doet ons door haar naïeveteit even
glimlachen, maar juist het levend gevoel voor de wedergeboorte van het Vlaamse
volk geeft aan menige bladzijde een ongemene grootheid. Herleest Max Havelaar:
wie zou daar den kreet van verontwaardiging, de zucht naar gerechtigheid, den
gloed van de edele overtuiging willen missen? Herleest de strijd- en hekelgedichten
van Vondel, den man die steeds een trillende echo was van al wat Europa en het
Christendom beroerde: de geschillen tussen Arminianen en Remonstranten kunnen
ons niets meer schelen, maar wat een geweldige en diep-
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dringende kracht heeft zijn partijschap, evenals bij Milton, aan zijn vers geschonken!
Ik zou u deze oplossing van het vraagstuk willen voorstellen: een kunst die een
ander doel dan zich zelf najaagt, is onvermijdelijk geschonden, wanneer de idee
het werk aangeplakt wordt; zij kan integendeel rijker worden aan menselijke stof,
wanneer de idee, die den schrijver in bezit genomen heeft, deel uitmaakt van zijn
innig wezen, wanneer hij die in het bloed heeft, wanneer die zo vermengd is met
zijn levensvisie, dat ze daarvan niet meer afgescheiden kan worden.
In de Vlaamse letteren zijn er velen, bij wie het opzet om tot het volk te gaan
zwaarder woog dan de drang om volmaakte romans of gedichten voort te brengen:
ons volk is hun oneindig veel verschuldigd, maar in de meesten onder hen stelt de
lezer, die met enigen smaak begaafd is, heden geen belang meer. Doch
daartegenover staat, dat een natuurlijke samenhang met het volk onze literatuur
haar meest kenmerkende trekken heeft gegeven.
Geen wonder: na 1830 is de Nederlandse taal uit het bestuur, het gerecht, het
leger verbannen, uit al de organen waar een regering over waakt; en daar het
onderwijs de hogere standen verder verfranst, komen onze letterkundigen veelal
uit het volk of de kleine burgerij, - van Hendrik Conscience af, die, uit het vaderhuis
verdreven omdat hij zijn gebiedende roeping wil volgen, zonder een duit, door een
vriend opgenomen, wiens kamer hij deelt, daar zijn Leeuw van Vlaanderen schrijft,
of Ledeganck, onaanzienlijk klerkje te Eekloo, maar die zich door noeste vlijt opwerkt
en de Gentse Universiteit
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gaat bezoeken, waar hij enkele malen in de week te voet naartoe trekt, en zoveel
anderen nog, Door van Rijswijck, Zetternam... tot den brood- en suikerbakker Stijn
Streuvels en den treinconducteur Gustaaf Vermeersch. Bedenkt daarbij, dat zij het
werktuig van hun kunst, hun taal, moesten verdedigen. Zij wisten zich
vanzelfsprekend verbonden aan het lot van de Vlaamse Beweging. Zelfs later hebben
de meest verstandelijk verfijnden nooit opgehouden, zich heel dicht bij het volk te
voelen.
Ik moet bekennen, dat dit ook andere dan voortreffelijke gevolgen heeft gehad.
Langen tijd bleek het gebied van de Vlaamse letterkunde nogal beperkt. Roman
en toneel waren niet bijzonder gelukkig wanneer zij zich buiten het boerenbedrijf of
de kleine provinciestad waagden; zij bleven grotendeels aan regionalisme
overgeleverd. De bergtoppen werden niet bestegen, van waar de gezichteinder
naar de vier winden zich uitbreidt. De proeven van gemoedsontleding boden te
weinig verscheidenheid van plans en schakeringen, bereikten niet die hoogten van
hartstocht, waar de ziel vermenigvuldigd wordt en boven het gewone gedoe stijgt.
Het instinct had de overhand op het intellect, en daaronder had ook de stijl doorgaans
te lijden.
Ik heb wel eens de vermaning van Meredith mogen herhalen: More brains! Maar
die tijden zijn achter den rug.
En dit is heden de eigenaardige verdienste van de Vlaamse letteren: wanneer ze
zich uit de kleinburgerlijkheid loswonden en de cultuur zich bij het instinct kwam
voegen, behielden ze toch die gezonde kloekheid,
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die alleen aan de communie met het volk te danken is. Ziedaar een vruchtbaren
grond. Het mag ons geluk heten, dat we gespaard bleven voor dat soort van
individualisme, dat in vereenzaming verdort.
Als de enkeling een wand optrekt tussen zich en de gemeenschap, dan scheidt
een andere wand, in hem zelf, wat hem met die gemeenschap verbindt van wat
alleen hem zelf toebehoort. Hij kan zich dan niet als geheel meer uitdrukken, in zijn
volheid, in zijn eenheid, maar slechts van uit datgene wat hem tot een uitzondering
maakt. Wat zijn werk aldus aan vreemde schoonheid winnen kan, verliest het aan
ruime menselijkheid.
In de Vlaamse letterkunde ontkomen zelfs de persoonlijkste uitingen zulk een
vernauwing. Vandaar die gemakkelijke breedheid van rythmus, dat rechtstreeks
accent, die van zelf deinende bewegingskracht.
Gezelle is hiervan het beste beeld, want wie verbond in dezelfde mate natuur en
eenvoud met fijnbedreven kunstzin? Lang stond hij alleen... Maar merkwaardig is,
dat wanneer Van Nu en Straks het teken van een nieuw getij werd en hier de
heerschappij vestigde van het vrije, mooie, zelfdoorvoelde woord, het tevens den
samenhang van den schrijver met de gemeenschap predikte. Om nu slechts van
de grootsten onder de doden te gewagen: als we b.v. Buysse lezen, bevinden we
ons niet meer in een boek, maar midden in het leven; en zelfs het werk van onze
meest individualistische dichters spreekt me niet tegen. Tot zelfs bij hem, den groten
geest Karel van de Woestijne, en tot waar hij voor de menigte onbegrijpelijk blijft,
hoort ge toch altijd den gehélen mens, met zijn bloedwarme aardsheid die nog
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de opperste mystische sfeer van de ziel doorsiddert, - den gehélen mens, daar hij,
evenmin als zijn Vlaamse broeders, zich ooit in den ivoren toren opsloot, en zich
steeds gedragen voelde door al het trachten en verlangen van de wereld rondom
zich.
Het ziet er gelukkig niet naar uit, dat die les in onze hedendaagse literatuur verloren
zou gaan!

1937
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Het Gedenkteken van Koningin Astrid

Ge zijt in het buitenland geweest, ge hebt er een tiental dagen in een sfeer van
kunst en beschaving geademd, ge komt terug en bij de eerste aanraking met het
lieve vaderland voelt ge u weer in Beotië.
Want ik moet het wel geloven, wat me door betrouwbare vrienden verteld wordt:
dat er critiek woedt tegen de groep ‘Moeder en Kind’ van Georges Minne!
Ik ben blij, nog eens voor den grootsten en zuiversten van al onze beeldhouwers
te mogen getuigen, maar het is een schande, dat dit nog wenselijk blijkt. In 1893
reeds schreef ik in Van Nu en Straks een stuk over hem: toen was een verdediging
niet overbodig, toen sprak het trouwens vanzelf, dat velen niet onmiddellijk aan het
nieuwe van die kunst konden wennen. Maar wie had zich voorgesteld, dat vijf en
veertig jaren nadien, en terwijl Minne nog tot glorierijker meesterschap was gerijpt,
het pachydermisch onbegrip, het gewapendbetonachtig wooroordeel, niets van hun
zwaarte zouden verloren hebben?
Ik veronderstel dat de bezwaren van drieërlei aard zijn:
1. Sommigen betreuren, dat dit geen portret van Koningin Astrid is.
2. Sommigen, die wel vrede met een allegorie zouden
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nemen, menen dat Minne te veel van de ‘natuur’ afwijkt, de natuur, ‘zoals eenieder
die ziet’.
3. Sommigen vinden wellicht den stijl van Minne niet mooi...
1. De eersten kan ik er slechts aan herinneren, dat wat van Koningin Astrid moet
vereeuwigd worden, niet haar materiële verschijning is, doch wat haar betekenis
voor altijd zal blijven: de ‘reine Menschlichkeit’ en de zielegratie, die zacht van haar
uitstraalden. Het is ten slotte onverschillig, of een geniaal kunstenaar dit essentiële
uit een portret laat spreken of uit een symbool, hoofdzaak is dat het zo juist en
schoon mogelijk uitgedrukt zij, zo dat de geest verder gedreven wordt dan het
eigenlijk voorgestelde.
2. De tweeden moeten nog het A.B.C. van de kunst leren, namelijk, dat kunst
nooit ‘nabootst’, maar steeds de belichaming schept van een innerlijk beeld. Verwijt
ge Michelangelo de titanische dijen van zijn Nacht, en haar onmogelijke houding,
of de stijve, ultra-gothische vormen van zijn Pietà Rondanini te Rome, die aan
schijnbaar willekeurige stoutheid alle werken van Minne overtreft? Nu weet ik wel,
dat al de stenen geklede-jassen, al de bronzen dingen-zonder-geest, die onze
steden ontsieren, den smaak van de massa niet anders dan bederven kunnen, maar
ik schaam me voor ons, als ik zie, hoe in de musea van het toch vrij conservatieve
Engeland de meest gewaagd-modernistische kunst opgenomen is, hoe in Zuid-Slavië
Mestrovic als een nationale held gevierd wordt, Dubrovnik en Split met zijn beelden
prijken en Zagreb hem een geheel museum gewijd heeft, hoe in
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Zweden niet alleen Göteborg en Uppsala maar zelfs kleine plaatsen als Västeräs
en Linkoping op beelden van Milles prat gaan... En dan denk ik weer aan Minne,
die reeds in het begin van deze eeuw beroemd was in Oostenrijk en wat later in
Duitsland, waar hij in het Folkwang Museum te Essen een ereplaats kreeg, - Minne,
die naast die anderen die ik daar even noemde, bijna klassiek lijkt, en dien ik
ongemeen groter vind. Want geen heeft zo zuiver als hij (groot-én-zuiver zijn de
woorden die telkens weer onder mijn pen komen...) de stof tot ziel gemaakt, geen
heeft zo het teder en intiem vergeestelijkte met het monumentale weten te verenigen.
Ik zal nooit vergeten, welk een opgetogen en heldere ontroering mij aangreep, toen
ik voor de eerste maal zijn ‘Moeder en Kind’ zag, dat onderwerp dat door honderden
meesters behandeld werd en door hem als geen ander toch, met die extatische
omhelzing, die zich in een heerlijk rythme uit het aardse losrukt en het kind den
hemel opdraagt, - beeld van de liefde die over de tragiek van het vergankelijke
zegeviert.
3. Aan hem, die dat niet van zelf voelt, is alle verdere commentaar verloren.
Whistler trad eens voor het gerecht op, ten gunste van een schilder, die zich
verantwoorden moest omdat zijn werk onzedelijk werd geacht, en hij beweerde:
Echt-goede kunst kan niet onzedelijk zijn. - Zoudt u aan die heren van de jury kunnen
uitleggen, vroeg de voorzitter, wat echt-goede kunst is? Whistler monsterde, één
voor één, de juryleden van top tot teen, en zei dan eenvoudig: No. - Tegenover
sommige mensen schijnt me dat de enig redelijke houding.
Maar in den grond kan ik me niet boos maken: dat
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werk van Minne maakt licht rondom zich, - als we er onzen blik weer naar heffen,
aanschouwen we er iets van die ‘Aanwezigheid’, die Karel van de Woestijne de
‘bestendige’ noemde; en wat zijn dan nog die kleine gebaren, die er zelfs geen
schaduw kunnen op afwerpen en spoedig tot het niet terugkeren?

1938
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Kunst en Moraal

Niemand zal veronderstellen, dat ik het probleem van de verhouding tussen kunst
en moraal theoretisch zou willen oplossen, en nog minder, dat ik de kunstenaars
welke regels ook wens voor te houden. Ze zouden me te recht uitlachen. Dit zijn
slechts enkele opmerkingen, - neerslag van een voordracht die ik laatst houden
mocht, - waarmee ik geen ander doel beoog, dan het vraagstuk even toe te lichten.
Verschillende standpunten vergen daarbij onze aandacht. Er is vooreerst een
soort van deugdkwezelarij, die wel eens de gebieden van onze Vlaamse letteren
onveilig maakt. Zij gaat in het bijzonder van sommige katholieken uit, en andere
katholieken trouwens hebben daar zelf al protest tegen aangetekend. Indertijd werd
den braven Hendrik Conscience wel verweten, dat hij de liefde te veel plaats
inruimde... Niet alleen Buysse, maar ook Streuvels en Timmermans moesten het
ontgelden, en enkele jaren geleden werd een stelselmatige veldtocht ingezet tegen
de ‘onzedelijkheid’ van katholieke schrijvers als Marnix Gijsen, Ernest Claes, Filip
de Pillecijn, August van Cauwelaert. Er werd me verzekerd, dat ergens aan de kust
een bibliothecaris den inspecteur vroeg, of
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hij een slecht boek mocht verbranden: dat boek was ‘Trouwen’ van Gerard
Walschap!
Natuurlijk halen we daarbij de schouders op. Maar die clericale zienswijze mag
niet zonder meer aan kant geschoven worden: zij treedt telkens weer op en sticht
elken dag kwaad, met den eis, dat de kunstenaar niets mag voorstellen, de schrijver
niets mag zeggen, wat een onschuldige ziel zou kunnen vertroebelen of in de arme
zondaars die we zijn onkuise beelden oproepen. De vraag wordt dus alleen van
één zijde bekeken: de reactie, die de kunstenaar bij den lezer of toeschouwer wellicht
kan verwekken. Maar die hangt toch ook van den ontvangenden geest af. Is Goethe
dan verantwoordelijk voor de epidemie van zelfmoorden, die op zijn Werther volgde?
Moeten we het kind als criterium nemen? Den onreine, en zelfs het kind op een
zekeren leeftijd, kan alles onrein zijn of aanleiding tot onreinheid worden. Vooral
sedert Siegmund Freud weten we niet meer, waar het kwaad zich al niet verschuilt,
en een psycho-analytisch tijdschrift heeft zelfs verdervende invloeden ontdekt in de
Bibliothèque Rose, nl. in de boeken van ‘Comtesse de Ségur, née Rostopchine’,
geliefkoosde lectuur voor bengels tussen zeven en tien jaar. Maar wat zou er dan
van de gehele literatuur nog wel overblijven? Of liever, dan moet de gehele kunst
in den ban, naar het oordeel van dien tijdgenoot van Pascal, den jansenist Nicole,
die schreef: ‘Un faiseur de romans, un poète de théâtre est un empoisonneur public,
non des corps mais des âmes des fidèles... Plus il a le soin de couvrir d'un voile
d'honnêteté les passions criminelles qu'il y décrit, plus il les a rendues dangereuses
et capables de corrom-
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pre et de surprendre les âmes simples et innocentes’.
Ik hoef over die teratologische verschijnselen geen woorden te verliezen. Maar
laten we niet zonder verzet het gezonde volk van den gezonden Rubens door zúlk
een zedelijkheid bezoedelen! Want zij loopt uit op onnozelheid en kweekt een nog
ergere ondeugd: de huichelarij.
Aan den anderen kant kan ik het tegenovergesteld uiterste bezwaarlijk aanvaarden:
dat de kunstenaar, alleen omdat hij kunstenaar is, boven élke moraal staat, en dat
kunst met ethiek hoegenaamd niets te maken heeft. Het onbeperkte recht van de
individualiteit is een opvatting van de romantiek: deze geloofde niet meer aan een
regelend eenheidsprincipe, de dingen van buiten af opgelegd, maar erkende slechts
de immanente levenskrachten, in hun wezen onbekend, die van binnen naar buiten
werken, die veel ruimer zijn dan de rede in haar vakjes kan onderbrengen, zich
volkomen vrij moeten ontplooien en dus in botsing met elkaar kunnen komen.
Nu, hoe het heelal ook ineenzitten mag, we beseffen toch heel goed, dat we in
de wereld van onzen geest en in de wereld van de maatschappij orde nodig hebben,
dat is samenwerking van krachten die elkaar zo weinig mogelijk onderden voet
lopen. Tegenover de romantische houdt déze zienswijze het geheel op het oog en
beschouwt dat geheel als een samenstel van elementen, die zich elk naar eigen
wezen ontwikkelen moeten, maar zich tevens elkaar trachten aan te passen, het
met elkaar trachten te vinden, om te zamen een betrekkelijke eenheid uit te maken.
(Ik zeg: betrekkelijke eenheid, omdat
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de volmaakte harmonie in menselijke zaken nooit bereikt wordt; het is al mooi
genoeg, als we er naar streven!) Naar die opvatting heeft geen mens, ook niet de
kunstenaar, het recht zich in de gemeenschap als volstrekt onafhankelijk aan te
stellen. En we keren ons dan even beslist tegen de leer van Kloos en Van Deyssel,
die de kunstenaars-individualiteit voor absolute oppermacht hielden, als tegen die
van het staatstotalitarisme, dat het individu met geweld in de gemeenschap opslorpt.
Doch met dat algemeen beginsel, hoezeer men er ook mee ingenomen mag zijn,
bereiken we nog zo veel niet. Want het biedt ons geen objectieven maatstaf om een
concrete verhouding tussen de rechten van den kunstenaar en van de gemeenschap
vast te stellen.
De wijze, waarop de mensen zich menen te moeten gedragen, en de wijze, waarop
ze kunst scheppen, die zijn ten slotte het product van de maatschappij, en de
opvattingen van de verhouding tussen kunst en moraal veranderen volgens de
toestanden in de samenleving. Onder het middeleeuws snijwerk aan de koorstoelen
in de kerken treffen we soms bijzonder indecente voorstellingen aan. Het
calvinistische Holland luisterde zonder blozen naar de kluchten van Bredero en het
katholieke Vlaanderen schrikte niet terug voor de zinnelijkheid van Rubens, die veel
bestellingen van de Jezuïeten kreeg. In de romans van Richardson, die eigenlijk tot
e

stichting van de jonge meisjes schreef, omstreeks het midden van de 18 eeuw,
komen bladzijden voor, die heel goed in de boeken van Emile Zola zouden passen,
en J.J. Rousseau, die de grootste bewondering voor Richardson koesterde, merkte
toch al op, dat deze wel
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eens het huis in brand stak om de pompen te doen werken.
Er zijn tijden geweest, dat de vraag naar de vrijheid van den kunstenaar zelfs niet
opgeworpen kon worden: toen een door haast allen aanvaarde godsdienstige idee
een van zelf gewordenen ‘consensus’, een betrekkelijke eenheid van geest
waarborgde. Er was geen breuk tussen den kunstenaar en zijn omgeving, hij voelde
zich in eenklank met haar, hij was de stem van de gemeenschap en bewoog zich
dus vrij, - indien vrijheid niet alleen afwezigheid van uiterlijken dwang, maar macht
tot handelen betekent: hij bevond zich in het milieu dat het best zijn daad bevorderde;
aan zijn socialen bodem gebonden als de boom aan de moederaarde of de vis aan
het water: in zijn element.
Maar de zaak staat geheel anders in de moderne tijden, en vooral in den
tegenwoordigen tijd, waarin de individualiteit zich meer dan ooit ontwikkeld heeft,
die door zoveel uiteenlopende en tegenstrijdige richtingen verdeeld is, die geen
algemeen geloof, geen algemeen moreel gezag meer kent.
Buiten alle oppervlakkige conventies, - wat als fatsoenlijk geldt of niet, - ondergaan
we in den grond twee verschillende opvattingen, die van het christendom en die
andere, die met de humanistische renaissance weer optrad. De christelijke, die alles
in verband ziet met een bovenzinnelijke idee, heeft overal doorgewerkt en is, zelfs
bij godloochenaars, uit de sfeer van het onderbewuste moeilijk uit te schakelen. De
andere, die niet meer de dingen uitsluitend in verband met een bovenzinnelijke idee
ziet, beschouwt dit aardse leven niet alleen meer als den weg naar het hiernamaals,
dit lichaam niet alleen
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meer als werktuig van de ziel: het aardse leven verkrijgt een waarde op zich zelf,
het lichaam een waarde op zich zelf; er wordt naar een natuurlijke harmonie
gestreefd, die elk samenstellend deel zijn recht laat. Waarom zou het genot, zonder
meer, dan ongeoorloofd zijn? Er bestaat geen andere zonde meer, dan wat de
harmonie kan storen.
Met die zienswijze van de renaissance hangt het samen, dat ook de kunst, als
versiering of veredeling van dit aardse leven, een waarde door zich zelf heeft, buiten
elk ander doel of nut. Sedertdien hebben we nog beter leren beseffen, dat zij een
bedrijvigheid is van een geheel eigen soort, - zij is geen nabootsing van het zijnde:
zij schept een andere wereld, - zij is geen overtolligheid, geen luxe: zij beantwoordt
aan een diep gewortelde en algemene behoefte van den mens; geen bijvoegsel
van het leven, maar een zelfstandige en onmisbare vorm van het leven zelf, in den
afzonderlijken mens en in de maatschappij; een verschijnsel dat nergens ontbreekt,
zelfs niet op de laagste trappen van de beschaving. Wanneer zij alleen zich zelf
dient, de schoonheid, de uitdrukking van den mens, vervult zij haar noodzakelijke
rol in het sociale leven. Zij geeft een dieperen zin van het leven aan, en is tevens
een vrijmaking, en dikwijls in den enkeling een praefiguratie vande toekomst. Zij
heeft dus het recht, over de hoogst mogelijke vrijheid te beschikken, over evenveel
vrijheid als de wetenschap of de wijsbegeerte. De kunstenaar moet, zonder door
opgelegde onthouding gedwarsboomd te worden, in staat zijn zich zelf geheel uit
te spreken, de ganse menselijkheid uit te beelden. Hij moet zoals Dante zowel in
de hel als in den hemel
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thuis zijn. Ik ken eigenlijk geen christelijker romanschrijver dan Dostojevsky, want
geen heeft zo de evangelische liefde in zijn gestalten belichaamd, noch zoals hij
getoond, hoe de laagst-gevallen mens door zijn ziel kan gered worden, maar dat
heeft hij slechts kunnen volbrengen doordat hij voor geen duistere afgronden
terugdeinsde.
De schilder Whistler heeft eens uitgeroepen, dat echte kunst niet onzedelijk kàn
zijn. Dat helpt ons niet verder, want die begrippen blijven uiterst subjectief, en onder
dien vorm houdt de paradox geen steek. Doch ik meen wel dat kunst, als ze dien
naam waardig is, een eigen zedelijke uitwerking heeft, al ware het slechts door de
eerlijkheid waarmede ze ons leert, het gehele leven te willen begrijpen; juist die
eerlijkheid die haar verbiedt, de waarheid aan moraliserende conventies op te
offeren, en die de katholiek Mauriac in dezen zedelijken plicht samenvat: ‘Il ne faut
pas falsifier la vie’.
Het is zeker een grove ketterij, dat de kunst nog iets anders zou moeten dienen
dan zich zelf. Maar even verkeerd, die overdrijving van sommige zeloten van ‘l'art
pour l'art’, dat ze nooit een idee zou mogen dienen.
Het vraagstuk lijkt me eenvoudig. Een kunstwerk moet in de allereerste plaats
kunst zijn. Het hindert ons, als het aan propaganda gaat doen, als de idee er zo dik
op ligt, dat die hoofddoel wordt en de kunst er in het nauw door geraakt. Man merkt
die Absicht und man ist verstimmt... Wanneer in een kunstwerk de idee er opgeplakt
is, van buiten aangebracht, zo dat ge altijd onderscheiden kunt tussen de kunst en
de idee die er aan hangt als het zedelesje aan een fabel, dan is het kunstwerk
mislukt of althans minderwaardig. Maar het ge-
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beurt ook wel, dat de idee den kunstenaar zozeer doordrongen heeft, dat ze niet
alleen in zijn verstand huist, maar zijn geheel wezen heeft ingenomen, ondeelbaar
één geworden met zijn manier van zien en voelen, zoals enige droppels van een
kleurig vocht ondeelbaar één zijn met het water waar ze mee vermengd worden.
Dat is b.v. het geval met de Commedia van Dante en den Faust van Goethe: ik
meen, dat de kunst van Goethe of Dante er niet minder op wordt, - wel integendeel!
Vele verzen van Guido Gezelle hebben een godsdienstige strekking, vele verzen
van Wordsworth een ethische: maar dat godsdienstige of ethische zouden we daar
evenmin willen missen als de openbaring van het mystiek licht op een doek van
Rembrandt of als den hemel boven het landschap. De ethische bedoelingen van
Dostojevsky dragen bij tot de grootheid van zijn werk, - het meest tragische van de
moderne tijden, - doordat zijn geloof de vorm zelf van zijn ziel geworden was.
Ik ga verder, en beweer dat grote kunst zonder ethiek onbestaanbaar is. Waar ik
dat woord gebruik, gaat het niet meer om de voorschriften waar men zich naar
schikken moet in zijn gedragingen tegenover de mensen, het gaat om de
voorwaarden van de orde in ons innerlijk leven. Het ethisch bestanddeel is een
schoonheid te meer in het kunstwerk, wanneer althans dat ethisch bestanddeel,
zoals daareven gezegd, geheel in de kunst opgaat.
Willem Kloos schreef eens, dat de beste kunst de allerindividueelste uitdrukking
is van de allerindividueelste emotie. Maar neen, bij gelijk kúnnen, bij gelijke zuiverheid
van uitdrukking, is een kunst groter naarmate
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het innerlijke wézen van den dichter groter is, omvangrijker, naarmate het meer
leven in zich heeft opgenomen, meer wereld in zich omvat. Bij gelijk kunnen, bij
gelijke zuiverheid van uitdrukking, is een kunst die slechts op gewaarwordingen van
de zinnen teert, minder dan een kunst die den gehélen mens uitdrukt. En ik zie niet
in, hoe een mens geheel kan zijn en volledig, zonder ethische drijfveren.
Ik ga nog verder, en beweer dat echte kunst altijd een ethiek in zich bergt, een
eigen moraal: oprechtheid, gepastheid, maat, berekende aanpassing van de middelen
aan het doel, ondergeschiktheid van de bijzaken aan het essentiële en aan het
ganse. Alle echte kunst veronderstelt beheersing en vergeestelijking van de stof,
sublimering van het instinct. Zij geeft de dingen een nieuwe betekenis. En grote
kunst leidt onzen geest verder dan het voorgestelde, naar datgene wat niet onder
de zinnen valt, zij wekt in ons het voorgevoel van een hogere schoonheid, die op
aarde niet te vinden is, en toch mogelijk zou zijn. De architectuur zelf draagt in zich
een ethiek, buiten haar onmiddellijke nuttigheid om, en buiten de idee van de godheid
die ze in tempels of kathedralen verheerlijkt. De gedachten zijn er niet meer als
gedachten, zij zijn de loutere lijnen van den steen zelf geworden. Nog eens:
doelmatigheid, samenwerking van alle krachten tot een verheven harmonie, dat
geldt evengoed voor het oog als voor den geest en het gemoed, voor esthetica en
ethica. De ethica mag ons haar lessen voorschrijven, maar nergens heb ik die
onmiddellijker, bepaalder begrepen dan voor een Dorische zuil te Paestum, of een
eenvoudigen bloten muur van de Propylaeën te Athene.
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Wij zijn geen Grieken meer, en toch, door de kunst voelen wij zoals zij wat leven
gezond en edel maakt.

1939

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

647

Leven en Werken van Jonker Jan van der
Noot
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Voorwoord

Jonker Jan Van der Noot, de eerste nederlandse Renaissance-dichter, een der
kenmerkende, een der schoonste verschijningen onzer lyriek, werd, na ongehoorde
ophemeling, men mag zeggen onmiddellijk na zijn dood geheel vergeten. Zijn naam
duikt nog eens op in den Nederduitschen Helicon van 1610, - in de werken van
Willem de Gortter, een mechels rederijker, omtrent 1617, - eindelijk in de
Verhandeling over het Herdersdicht van J.B. Wellekens (Amsterdam 1715). Maar
geen woord over hem in Valerius Andreas, in Sweertius, in Foppens, in Paquot, bij
geen enkel onzer compilators. J.F. Willems is de eerste die hem uit de vergetelheid
haalde,Verhand. over de Nederduytsche tael- en letterkunde. Antw. 1819, I 290 Belg. Muzen-Almanak, Gent 1830, blz. 202-212. - Belg. Mus. III 421-423, Gent 1839.
terwijl Snellaert iets bemerkte van de betekenis van Jan Van der Noot op 't gebied
der rythmiek.Verhand. over de Nederl. dichtkunst in België, 1838 (Mém. cour. Acad.
roy., blz. 222), - en later in zijne Schets ener geschied. der Ned. lett. Daarna komt
Stallaert,Leesmuseum, Gent 1856, I 377-396. Overdruk op 75 ex., met bloemlezing,
onder titel: Keurdichten uit de XVIe eeuw, I. Jonker Jan van der Noot, Gent 1857.
die wel niets nieuws bij de biographische aantekeningen van Willems voegde, maar
de eerste was, die de hoge waarde van den dichter erkende en voelde, de eerste
die uitsprak dat enige zijner zangen alles overtreffen wat wij van zijne tijdgenoten
kennen, en met bijzonderen lof van de Ode aan Marcus van Wonsel gewaagde,
waarin ‘wij tevens getroffen worden door des dichters geestdrift, die hem aen de
aerde zwieriglijk ontrukt, door de stoutheid der gedachten, door de
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kracht, de klaarheid, de zuiverheid van uitdrukking, door de vloeijendheid en de
zangerigheid van den versbouw, en de trapsgewijze verheffing des dichters. Men
staet verwonderd, een zoo kundig gedicht in gene tijden aan te treffen, en men is
geneigd het tot in het eerste vierdedeel der Vondelsche eeuwe te verschuiven.’
Men zal nog wel hier of daar, b.v. in Grässe, in Brunet, één zijner uitgaven vermeld
vinden, of rechts en links enige aanduidingen, luttel oorspronkelijke, omtrent zijn
wezen en werk aantreffen.B.v.H. Helbig, in Ann. de la Soc. d'Emulation de Liège
1867, p. 165 sqq. - Biogr. Woordenb. van Van der Aa, - Biogr. Woordenb. der Nd.
en Zd. Ned. Lett., - een enkel woord in Jonckbloet. Maar wij moeten wachten tot Dr
G. Kalff hem opnieuw ontdekt, in zijne Geschiedenis der nederlandsche letterkunde
in de 16e eeuw (1889): hoewel niet voldoende ingelicht (van de Poeticsche Werken
kende hij slechts het minder gewichtig deel) behandelde hij hem breedvoeriger dan
nog geschied was, en stelde hem, als voorloper der Renaissance-lyriek in Nederland,
op zijne plaats, omlijst door de vlaamse dichtkunst van zijn tijd. Eindelijk gaf in '95
de hollandse dichter Albert Verwey zijne bekende bloemlezing van Jan Van der
Noot uit,Gedichten van Jonker Jan van der Noot met inleiding en aanteekeningen
van Albert Verwey, Amst., Scheltema en Holkema. met ene begeesterde inleiding
en belangrijke aantekeningen: hij is de eerste die met echte geestverwantschap
over onzen poëet schreef, alle omtrekken van zijn wezen gezien heeft, en het
vraagstuk gesteld van zijn invloed op 't klassieke tijdperk onzer letteren. Zijn boekje
heeft in mij den lust gewekt, de werken van Jan Van der Noot op te sporen en te
bestuderen, een beeld van zijn leven te ontwerpen, en man en werk in verband te
stellen met den tijd en de ontwikkeling der nederlandse poëzie. Den heer Verwey
zelf vond ik steeds bereid om me in mijn onderneming te helpen, en ik wens hem
hier bijzonder te bedanken, alsook, om hunne welwillende
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dienstvaardigheid, den heer A. Willems, en de bewaarders der gentse en der
haarlemse Bibliotheek, de heren F. Vanderhaegen en W. Enschedé.
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I. De Renaissance
Wat men, in den breedsten zin van 't woord, de Renaissance noemt, hoe dat gevat,
hoe dat bepaald? Zij is een dier langzaam broeiende omwentelingen van 't mensdom,
wier ontstaan men niet uit te leggen heeft. De verschijnselen die haar kenmerken,
in Italië, in Frankrijk, in het Noorden, zijn uiterst ingewikkeld, en van allerlei aard.
Men vermijdt niet genoeg het gevaar, heel een duizendvoudig tijdperk door één feit
of een gering aantal feiten te verklaren, om tot beschouwingen te komen, die logisch
ineengezet zijn, maar geenszins overeenstemmen met de rijke, de levende
werkelijkheid der geschiedenis, die nooit zo ‘logisch’ was. Het begrip Renaissance
sluit in zich te veel schakeringen van het geestesleven, te veel onderaardse
bewegingen en onderlinge wisselwerkingen. Is er ene noodzakelijkheid te bespeuren
in het samentreffen van bijv. de ontdekking van America en de Hervorming, met de
wedergeboorte der Oudheid? Is 't niet mogelijk dat gebeurtenissen, op eerste zicht
van geringe betekenis, soms gewichtige uitwerking hadden, als het reageermiddel
dat een onverwachte samenistelling te weeg brengt, of als de vonk waaruit een vlam
slaat? En wat wij gewoonlijk als ‘oorzaken’ van den nieuwen geest aanzien, zijn zij
er wellicht al geen ‘gevolgen’ van?
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Een nieuwe geest, die is er zeker uit het Italië der 14de eeuw voor de eerste maal
opgekomen, en heeft zich, onder velerhande vervormingen en
aanpassingsprocessen, over westelijk Europa verspreid; een nieuwe geestelijke
atmosfeer, die nevens de Kerk ontstaat en ze niet nodig heeft; die op nieuwe wijs
de mensen verbindt, waar vroeger de Kerk het grote midden geweest was, dat alle
betrekkingen beheerste. Nu is, onder de ontelbare bestanddelen, waarvan elk aan
die nieuwe atmosfeer iets van zijn eigen kleur gaf, - terwijl eerst hun geheime
samenvloeiing een wonderbaar levenwekkend vermogen had - de wedergeboorte
der oudheid wel een der aanzienlijkste; die oudheid, die de Middeleeuwen, wel is
waar, nooit uit het oog hadden verloren, maar die men thans met liefde om de zaak
zelf ging bestuderen, in haar geheel trachtte te begrijpen, en dikwijls als onfeilbaren
gids volgde, als ideaal dat opnieuw verwezenlijkt moest, door alle overlevering door.
Doch die wedergeboorte is niet de ganse Renaissance; zij wordt zelf gewekt door
nieuwe behoeften, en moet in verband gesteld worden tot heel een geestesgroei,
die haar voorafgaat, dien zij dan voortontwikkelt en wiens vormen zij bepaalt.
In dien geestesgroei ontwaren wij vooral ene verdieping en uitbreiding van 't
individualisme, waarmede dan noodwendig ene verdieping en uitbreiding van den
zin voor objectieve betrachting samengaat.
In de Middeleeuwen maakte de mens deel uit van ene algemene organisatie; hij
was ondergeschikt aan een hoger orde, en was vrij in gegeven omtrek: wilde hij er
uittreden, hij stond vereenzaamd, onmachtig. Hij erkende
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zich als ras, als volk, als partij, niet als persoonlijkheid. Maar nu wast hij los uit de
middeleeuwse gemeenschap, terwijl hoe langs zo meer zijn geloof zaak van eigen
geweten wordt, en de opvattingen van zijnen godsdienst door eigen gedachte en
gevoel geregeld worden. De individuele geest poogt het middenpunt te worden,
waar alle betrekkingen kruisen, de maat der waarden; een steun, bij velen, van den
vèr-trachtenden wil, machtig voor 't kwaad als voor 't goed, of de bron van innerlijk
evenwicht.
Wat daar ontstaat is 't moderne bewustzijn, al kan 't zich nog niet uitdrukken zoals
thans. De mens vormt zich een denkbeeld van wat hij is, en wat het leven rond hem
zou zijn: hij toetst de werkelijkheid aan zijn idealen. Op het algemene, onpersoonlijke,
onberekenbare leven, dat tóch altijd zÍjnen gang gaat, zal nu een persoonlijk,
zuiver-verstandelijk element werken: oorsprong van het tragische der nieuwere
tijden. Politiek wordt objectief behandeld, de zin voor wetenschap en critiek ontwikkelt
zich, en de ogen gaan open voor al het mooie der natuur, ruime woning der mensen,
der eeuwige natuur, die rond twijfel en maatschappelijken strijd altijd even stil en
rustig schijnt te groeien. De aarde zelf is tweemaal groter geworden, en men begint
te vermoeden wat het stelsel der wereld is. Terwijl verdere horizonten zichtbaar
worden, verbreidt zich 't innerlijke wezen: het eigen zelf wordt voorwerp van
aanschouwing en navorsing; dichters leren met fijn geschakeerd lichtspel te
schilderen wat er in hun ziel omgaat; en denkers trachten in zichzelf te begrijpen
wat de mensheid is.
In ene inleiding tot het leven van Jan Van der Noot
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mag wel terloops de aandacht gevestigd worden op de al te snelle ontwikkeling, bij
vele dichters der Renaissance, en de ziekelijke afwijkingen van dat wordend
individualisme. De humanisten reeds verrassen ons door hun ongelooflijke roemen praalzucht, door die prikkelbare ingenomenheid met hun eigen persoon, die zich
in hun brieven ten toon spreidt, en dikwijls aanleiding gaf tot driftige krakelen en
kaatsspel van ongemeen wilde schimpschriften. Afgezien van het feit, dat de meesten
door eigen werk en voortdurende inspanning tot invloedrijke en aanzienlijke ambten
geraakt waren, voelden zij zich niet als de uitdelers van de wijsheid ener nieuwe
wereld, waardoor, volgens hen, het echt-menselijke zelf, de gezonde waardigheid,
de harmonie van 't menselijk wezen teruggevonden was? Het hoge begrip der
dichtkunst, en wellicht ook die belustheid der Renaissance op uiterlijken glans en
decoratieve grootheid, waren niet geschikt om dien trots te matigen, en het mag
zeker geen uitzondering heten, wanneer Jan Van der Noot zich nevens of zelfs
boven de beroemdste dichters stelt. Met Petrarca, die op het Capitool triumfeerde,
was dat zelfgevoel al zeer hoog gestegen. Bij de poëten der Renaissance treft het
ons dikwijls, dat zij zich voor meer houden dan zij blijken te zijn: er is altijd iets in
hun handelwijze en hun productie, dat weinig met hun voorstelling van zichzelf
strookt; een kloof gaapt er tussen hun opvatting van 't leven en de verwezenlijking
van hunnen wil, tussen hun dromen en hun daden.
Wat zij zich ook soms mochten inbeelden, een geheel nieuwe wereld bouwden
zij niet op. Bij velen is 't de wedergeboorte der Oudheid die den zin voor een volledi-
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ger en schoner leven opgewekt heeft; bij anderen was ‘de nieuwe geest’ al vroeger
opgegroeid, en die grepen dan naar de Oudheid omdat zij aan hunne behoeften
voldeed, en als de vorm was van wat zij lang verlangden: in haar zochten zij het
nieuw innerlijk evenwicht dat zij nodig hadden, de nieuwe maatschappij die hen met
hun medemensen verbinden mocht, de philosophie die op nieuwe wijs hun vragen
beantwoordde en alle verhoudingen kon samenknopen. Maar zelfs déze geleerden
en dichters, hoe bewust ook hun wil, waren onmachtig het oude leven gans te
dempen, dat onbewust in hen en in hun midden voortwelde; nergens konden zij de
overlevering in eens afsnijden. Wat wij Renaissance noemen is eigenlijk het
samenvloeien der classieke wereld met de germaans-christelijke romantiek der
Middeleeuwen. Een wat grove maar zeer kenmerkende illustratie hiervan is, in menig
gedicht, de verwarring tussen Olymp en Hemel, het samengaan in één vers van
Maria en Venus. Heidens is dikwijls de vorm, middeleeuws de inhoud. Het geloof
der Middeleeuwen verdwijnt niet, wanneer in de Renaissance de rede haar gebied
verbreedt: rede en geloof, tegenstrijdig of niet, blijven nevens elkaar bestaan. Uit
dat dualisme van Heidendom en Christendom - om in twee woorden oneindig veel
denk- en gevoelswijzen samen te vatten - zijn de mensen der Renaissance nooit
getreden.
En tóch, bewust of onbewust wilden zij er uit, wilden zij harmonisch ‘den gehelen
mens’ ontwikkelen, de oude vijandschap tussen lichaam en ziel eindelijk ontgaan,
om meer en meer de menselijke natuur tot haar recht te laten komen, met al haar
rijke mogelijkheden, haar bijzondere
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neigingen, heel haar zondeloze vermetelheid. Er is minder benauwde vrees in de
zielen; men vertrouwt meer op eigen kracht; men kijkt om zich heen met vrijeren
blik naar de luchtige schoonheid van 't leven. Men verwacht zoveel niet meer de
genade van boven, dan men zelf tot zijn innerlijke zelfstandigheid wil geraken. Om
een voorbeeld buiten de literatuur te nemen: men hoeft maar de kunst der
wandschildering in Toskane na te gaan, om te zien hoe de middeleeuwse synthesis
daar langzaam verbrokkelt, hoe de glans van 't goddelijk symbool langzaam verdooft,
en wel voor aardse liefde en aardse vreugde, tot er, na meer dan twee eeuwen van
pogingen en broksgewijze volbrenging, één komt die een nieuwe synthesis bouwt,
- maar ditmaal in de zuiverste menselijkheid.
Welke rol in de wording der Renaissance gespeeld werd niet alleen door politieke
omstandigheden, maar door den aard zelf van 't italiaanse gemoed, kan in deze
algemene schets niet onderzocht worden. Toch moet men rekenschap houden met
den verbeeldingrijken geest van den Italiaan, en dat behagen in 't kleurig heidense,
dat altijd in hem stak, en ons heden nog tot in zijnen godsdienst treft. Dit is wel van
betekenis in de macht, die Italië op de volkeren uitoefende. Men leefde nu meer
naar buiten, men bleef niet opgesloten in zijn gedachten: men trachtte zijn leven te
versieren. En iets nieuws ontstaat er, dat onvermoeibaar scheppen zal: de behoefte
aan schoonheid. Zij gaat de gehele Renaissance door als ene muziek. De Oudheid
verfijnde den zin voor mooie vormen, het gevoel der kunst kwam de hardste kreten
van 't individualisme dempen als in ene reiner en harmonischer
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atmosfeer. Van Italië ging een leven uit, dat meer decoratief was, warmer, ruimer,
liever, met meer vreugde om 't bestaan zelf, met 'k weet niet welken bedwelmenden
geur van 't Zuiden: een schóner leven.
Met al de betovering der Oudheid, die hij opensloot, is dat gevoel der schoonheid,
die zachte zwier van gratie, het stelligste, wat over westelijk Europa uitgezonden
werd door Petrarca. Voegen we daarbij het fijngetekende dier individualiteit, die op
zo moderne wijs de natuur voelde, en in welluidende zangen, waar een eigen stem
door zingt, zoveel nieuw zieleleven tot kunst opriep, en wij zullen licht begrijpen
waarom Petrarca als een verpersoonlijking der Renaissance-poëzie werd.
Aan het woord Renaissance-poëzie moet hier een beperkten zin gehecht worden:
ik bedoel die poëzie, welke zich bij de Oudheid en de italiaanse wedergeboorte
aansluit, maar zich, evenals de dichter der Rime, in de volkstaal uitdrukt, waardoor
in haar een nationaal bestanddeel gelegd is, dat eindelijk den wereldburgerlijken
geest van 't humanisme zal overwinnen: men denke aan de beweging van Boscan
en Garcilasso de la Vega in Spanje, Sa de Miranda in Portugal, de Pléiade in
Frankrijk, die zich dan voortzet bij Van der Noot, en in Duitsland bij Opitz.
Die dichters hebben 't o.a. gemeen, dat in de bewerking hunner gevoelens de
bewuste wil een grotere rol speelt dan vroeger. De theorie begeleidt de praktijk, en
gaat haar soms vooraf, zonder haar, gelukkiglijk, te licht tot gehoorzaamheid te
dwingen. Zelfs waar het einddoel der dichtkunst nog in de zedenleer gesteld wordt,
komt men
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nu natuurlijk tot het begrip der kunst op zich zelf beschouwd, onafhankelijk van de
wetenschap, rein van alle onmiddellijk practisch nut, levend voor en door de
aandoening en de schoonheid. Men wil nu een hoger opvatting van kunst
verwezenlijken dan wat de spontane volksgeest voortbracht, en dat trachten komt
al klaar te voorschijn in de afscheiding tussen den gewonen stijl en de ‘dichterlijke
taal.’ De edelheid der poëzie verbreidt een roemglans om 't hoofd der poëten: niet
Van der Noot alleen stelt zich nevens vorsten en koningen der aarde als hun gelijke;
van Petrarca af wordt het een dogma, dat alleen de Muze onsterfelijkheid kan
uitdelen, en dat Achilles niets ware zonder Homerus. Waar de poëzie volks en
polemisch was, wordt zij thans zuiver dichterlijk: zij zondert zich af van het volk het grote, sterke beest, zei Erasmus - en wordt een kunst der hogere standen. De
gehele Renaissance door zijn het Odi profanum vulgus van Horatius en het Cercato
ho sempre solitaria vita van Petrarca gemeenplaatsen, die we dan ook wel bij Jan
Van der Noot zullen terugvinden.
Vandaar het tweede grote kenmerk der Renaissance-poëzie: zij kan niet meer
steunen en voortbouwen op wat rond haar volbracht wordt, om haar verheven ideaal
te bereiken moet zij naar de middelen grijpen van volmaaktere literaturen. Zo wordt
de navolging bijna een beginsel.
Uitheemse vormen worden overgeplant, 't zij als oefening, 't zij om hun volstrekte
waarde, - waaronder het sonnet wel een der voornaamste is. Geen andere scheen
beter overeen te komen met den geest der Renaissance. De architectonische
schoonheid van zijne ineen-
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zetting, het kunstige van zijn rijmensnoer, waren al geschikt om het toen in zwang
te brengen; iets van zijn bijzonderen aard maakt het tot vorm van 't groeiend
individualisme; het bekoorde door de innerlijke wet zijner schikking, door die mooie
verdeling waarin het zich verinnigend en samentrekkend gevoel zo natuurlijk welt,
opgolft, en dan weer daalt en valt met een laatste schuimspatting. Zelfs bij de oudste
italiaanse sonnettendichters zijn de sonnetten al meer bewogen, persoonlijker en
moderner dan de canzonen.
Nevens de italiaanse lyriek bleef de Oudheid de grote bron van dichterlijke
ingeving, en ook de voorraadkamer van vormen en beelden. Doch geen dier vormen
kon zo licht als het sonnet met den nieuwen geest bezield worden. Hoeveel ‘oden’
en ‘elegieën,’ die ons heden niets dan magere schema's schijnen, door den inhoud
niet gedragen! Eens dat de navolging gewettigd en zelfs aangeraden werd, kwam
men er natuurlijk toe, zijn voorbeelden te zoeken onder de korte stukken, waarvan
de stof niet altijd heel zwaar woog; men lette op de zuivere lenigheid der uitdrukking,
meer dan op wat uit te drukken was. De samenhang van vorm en inhoud is er niet
meer, en de middelen worden dikwijls het doel.
Dit is zeker niet algemeen. Maar zelfs bij die Renaissance-dichters, die zich nog
niet op ‘den vorm om den vorm zelf’ toeleggen, treft het ons maar al te vaak dat
hunne poëzie niet met de noodwendigheid der grote kunst uit hun boordevolle leven
vloeit. Waar ze niet in het dilettantisme vervalt, vermeit zij zich nochtans niet zeer
ver van zijne grenzen. Er is soms een afgrond tussen het leven van een poëet en
zijne poëzie, tussen
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wat hij zegt en wat hij doet. Om hun liefde, ingebeeld of niet, te vereeuwigen,
draaien de petrarchisten zoveel sonnetten ze maar willen. Wanneer men enige
rondreizen door de Renaissance-literatuur volbracht heeft, verneemt men zonder
veel verrassing - ik kies dit voorbeeld om het aardig kenmerkende van het geval dat Francesco Maria Molza (1489-1544), die zich altijd op zijn liederlijkst gedroeg,
aan de hetaire Tullia d'Arragona den raad gaf ‘alleen het schoonste deel van haren
edelen geest te betrachten, en zich nooit naar de aarde af te wenden’, terwijl die
Tullia niet alleen verheerlijkt werd door heel een omgeving van sonnettenrijmers als
ene ‘madonna’ en spiegel van ‘amor gentil’, maar zelf de bovenzinnelijke liefde in
zwevende gedichten en platonische samenspraken bezong, en over de onzedelijke
boeken klaagde, als die van Bocaccio, Pietro Aretino en tot Ariosto toe. Zo wordt
het natuurlijk geacht, dat er geen samenhang bestaat tussen literatuur en leven, al
treft ons dit, ik voeg het er dadelijk bij, véél minder in het Noorden dan in Italië.
In Frankrijk had zich de grote beweging van den nieuwen geest, in de vijftiende
eeuw, met ongemene kracht uitgesproken. Villon en Rabelais zijn scherp
afgetekende, breed-menselijke individualiteiten, en bij den laatsten is er zoveel
uitspattende natuurkracht, pantheïstisch vertrouwen op den levensdrang, dionysische
vreugde om het leven zelf, en dan die dorst naar kennis, die bedrijvigheid die de
wereld vertienvoudigt, dat verlangen om heel het mensdom te begrijpen, dat hij als
de verpersoonlijking wordt van de grootse zijde der Renais-
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sance. Maar iets ontbreekt hem, wat de ‘Renaissance-poëzie’ in den beperkten
zin van 't woord, kenmerken moest, en wat eerst de Pléiade zou geven: de
schoonheid, - de maat, de ‘tact’, het gevoel van de geheimzinnig zachte bevalligheid,
van het vrouwelijke, van den rythmus.
Clement Marot? Hij had er maar weinig van, en bleef daarbij op een al te nauw
gebied. Hij heeft het aangename gemak, de klaarheid, de tintelende en schalkse
‘badinage’; maar het pak der oude Allegorie heeft hij met den invloed van den Roman
de la Rose en van de grote ‘Rhétoriqueurs’, nog niet afgeworpen. Een individu,
zeker, is hij. Maar evenals de natuur ziet hij de Oudheid en de italiaanse
wedergeboorte van ver. Wanneer Ronsard kwam, en du Bellay, wilden zij breken
met al die satirische literatuur, die eigenlijk de overlevering der Middeleeuwen
voortzette, en geen plaats openliet voor het innig-stille gevoel of het
breed-decoratieve. Zij wensten met jeugdige geestdrift ene kunst van groter en
dieper menselijkheid, en daar is vooral de betekenis hunner te vaak versmade
beweging te vinden. Om dat doel te bereiken, legden zij zich toe op de hernieuwing
der dichterlijke motieven en der dichterlijke taal. En zij deden het zonder die
stelselmatige overdrijving, die men hun lang genoeg verweten heeft. Zij begeerden
een franse taal zo verheven sterk als de latijnse, en zo overvloedig rijk en buigzaam
als de griekse, maar gingen door den band met meer omzichtigheid te werk dan
hun voorgangers de ‘rhétoriqueurs’ Lemaire, Crétin, Molinet. Zij hielden de navolging
van Latijnen en Grieken voor het gepaste middel ter verwezenlijking van hunnen
droom, zij wilden
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de dichtkunst der Ouden tot vlees en bloed in zich maken (de uitdrukking is van du
Bellay), doch zonder hun eigen-franse hoedanigheden op te offeren; de waarheid
is, dat de nationale stempel op het beste deel van hun werk geprent is, en het
klassiek maakt. Ongelukkiglijk lette Ronsard niet genoeg op het verschil tussen
Athene en Alexandrië, en vindt men onder zijne bewonderde voorbeelden
Callimachus nevens Pindarus, Aratus of Licophron nevens Homerus. Maar
kenmerkend is het toch weer, dat de hervorming, of liever de omwenteling, met
bewustheid doorgedreven werd: van den beginne af wisten zij waar zij heen moesten,
zij steunden op vaste wetenschap, de theorie was er met de praktijk, en Ronsard
had nog geen hoogklinkend gezang over 't land gezonden, of jongeren en ouderen
streden reeds rond de ‘Défense et illustration de la langue française’. Boven den
strijd blonk voor de eerste maal in de franse letterkunde het zuivere begrip van
kunst, niet meer afhankelijk van de omgeving, maar eenvoudige bewoording van
persoonlijk gemoed.
Wat Jan Van der Noot in de nederlandse letterkunde poogde is een trouwe
weerschijn der Pléiade-beweging. Veel van de poëzie der Pléiade gaat in de zijne
over. Vooral echter hare vormelijke schoonheid: niet zozeer het kies-elegische, de
weemoedige glimlach van du Bellay heeft hem beinvloed, niet de edelheid, de
grootse zwaai of melancholische zinnelijkheid van den jongen Ronsard, noch de zo
echt-menselijk gevoelde toon van zijn latere zangen. Maar veeleer de
verscheidenheid en de rijkdom der stof, waardoor hij heel de Renaissance en de
Oudheid zag schemeren; veeleer de klank der taal, de zuiverheid
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der tekening, de schittering der kleur, de ruisende overvloed der nieuwe rythmen.
Humanisme en Hervorming waren ten onzent twee machtige golven van 't nieuwe
leven geweest. Doch het internationale Humanisme versmaadde de volkstaal, bleef
afgesloten van de eigenste en oorspronkelijkste, zichzelf steeds herscheppende
krachten van het ras. De Hervorming verinnigde het bewustzijn, ontwikkelde de
zelfstandigheid, maar bracht in de eerste helft der 16e eeuw geen merkelijke
uitwerking op de vormen onzer letterkunde teweeg. En toch lag ons land open ter
bevruchting: hier kruisten verschillende beschavingen, beploegden spaanse,
italiaanse en franse invloed den wat zwaren grond. Antwerpen, de voornaamste
handelsstad van Europa, vol gewoel van vreemdelingen, was in gedurige betrekking
met Italië, en gewichtige italiaanse huizen waren er gevestigd, waaronder dat der
Salviati, der Giustiniani van Genua, der Affetadi van Cremona, allen vermaard om
hun oosterse weelde, en te Hoboken dat van dien over-rijken Juliano Dozzi, die in
1542 de Landvoogdes Maria ontving. Geleerden, en schilders bij de vleet, togen
naar Venetië, Florence en Rome.
Maar het is vooral door Frankrijk dat wij tot de Renaissance voorbereid werden.
Van alle uitheemse stromingen was de franse hier zeker de machtigste, vooral
sedert de regering van Margareta van Oostenrijk. In Brabant werd veel Frans
gesproken, jongelingen van enigen aanleg zond men gewoonlijk naar Parijs studeren,
en de ijver onzer Calvinisten kwam dien invloed van 't Zuiden nog versterken.
En toch, die invloed, evenals de italiaanse, blijft, voor-
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dat de eeuw aan 't wenden ging, van weinig betekenis voor onze dichtkunst. Veel
geschrijf der Rederijkers herinnert aan den Roman de la Rose, uit oppervlakkige
bijzonderheden blijkt dat b.v. Anthonis de Roovere en Gillis de Rammeleere den
groten François Villon gelezen hadden, en Marot viel ook wel in den smaak. Maar
de algemene gang onzer poëzie bleef maar altijd ongewijzigd.
Vóór het tijdperk van Jan Van der Noot richt zich slechts één echt individu in onze
letteren op: Anna Bijns. De eerste, zong zij persoonlijk gemoedsleven, dat ze in
zichzelf had afgeluisterd. Maar rond haar is de gehele literatuur nog middeleeuws,
en blijft, tot op 't einde der eeuw, grotendeels het vervelende rijk der Rederijkers:
Jan-Baptista Houwaert, die nog voor een zuiver type van ‘rhetrozijn’ mag doorgaan,
is een tijdgenoot van Jan Van der Noot!
Tussen beider kunst ligt een afgrond. Bij Houwaert schijnt het begrip van poëzie
nog tamelijk verduisterd: ‘rhetorica’ is 't algemene woord voor poëzie,
welsprekendheid, wetenschap: middel tot aangename ontspanning en vooral tot
stichting; een ander einddoel kent zij niet. Die kunst, die bij feesten en intreden ene
openbare rol speelt, komt eigenlijk uit de gemeenschap en staat haar ten dienste;
en daar zij geen uiting is van spontaan gevoel schrikt zij ons door hare vormeloosheid
af. Geen schemering van schoonheid in haar, nog minder lust aan 't leven. Hoor
wat middeleeuws gelui in ‘De Vier Wterste’ jammert, een weergalm van de
‘Ketyvigheyt der menschelicker naturen’ van Andries van der Meulen, of ‘de Ure
vander Doot’ van Jan van den Dale:
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Met dat ick deze ontfermighe woorden sprack,
Soo docht my de doot myn herte doorstack,
Met sulcker cracht datment hoorde craken,
Mijn hayr stont overeynde, het sweet my wtbrack,
Mijn zenuwen vercrompen, myn ghebeente hertrack,
En ick en cost noch uyt 't visioen niet gheraken,
Daer ick dus lack tusschen slapen en waken,
Quamen my in visioene noch te voren
Sulcke horribele, afgrijselycke saecken,
Dat ghy u verwonderen sult vrinden vercoren,
Opent u ooren, en wilt u verstant orboren,
Ick sal u dat grouwelick visioen vertellen,
Van d' oordeel, d'eeuwich leven, en pijn der hellen.

Men hoeft maar rechtstreeks tot de gedichten over te gaan, die Jonker Jan Van der
Noot, leerling van Petrarca en Ronsard, omtrent dien tijd voortbracht (de ‘Vier
Wterste’ verschenen te Antwerpen in 1583), om te beseffen welke omwenteling der
nederlandse lyriek zijn naam voor ons moet betekenen.
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II. Van der Noot's Jeugd

Jan Baptista Van der Noot is geboren omtrent 1539 of 1540, te Brecht, op het hof
1

Pul.
Hij was van adellijk geslacht. ‘Patricius van Antwerpen,’ klinkt het op het titelblad
zijner werken, met signorentrots. Zijn vader was Adriaan Van der Noot, ridder, heer
van Ossendrecht, leenheer in Brecht. Zijne moeder heette Josina Daens. Reeds in
de 13de eeuw zien wij 't geslacht Van der Noot opkomen, en meermalen werd die
2

roemrijke afkomst door vrienden van den dichter bezongen. Een hunner liet zijn
wapen van Karel den Grote dagtekenen, en Jonker Jan wilde zelf nog hoger
opklimmen wanneer hij in zijn Bosken het huwelijk bezong van ‘messer Luciaen de
la Noce, Edelman Romeyn, ende Juffrou Magdalene van Rinchorst, Edeldochter in
Brabant, gheschiet int Iaer 563. Van welcke twee gecomen syn diemen nou Van
der Noot noemt... Genomen uit het tweede boeck dat ic van d'afcomst des selfsten
geslachts gemaect heb.’ Het denkbeeld van zijn hoog verleden herneemt hij met
liefde in de 5e strophe en antistrophe zijner ode aan Kasper Van der Noot, heer van
Carloo, en beroemt zich daar op de vele ‘Cancellieren’, ‘Raetsheeren’ en
3

‘Borghemeesters’ die uit zijn geslacht gesproten zijn.
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En inderdaad, de familie genoot ene invloedrijke uitbreiding. Gedurig vinden we
in Brabant Van der Noot's tot de hoogste ambten verheven.
Van den vader van Jan Van der Noot weten wij dat hij Palestina had bezocht, ‘eer
ic noch was gheboren.’ Hij was schepen van Antwerpen geweest, en moest een
aanzienlijk vermogen bezitten. Wij zien immers dat hij, met zijne volle nicht Catharina
Draeck, in 't eigendom deelde van het beroemde Hof van Lier, waar Keizer Karel
in 1520 zijnen intrek nam, en dat Albrecht Dürer met uitbundigen lof beschrijft: hij
vond het zulk een heerlijke woning, dat hij in gans Duitsland dergelijke niet gezien
4

had.
Adriaan Van der Noot liet zijnen zoon ene geleerde en veelzijdige opvoeding
geven. Jonker Jan schreef Latijn, las misschien ook wat Grieks, kende Italiaans en
Spaans, en drukte zich bijna zo gemakkelijk in 't Frans als in 't Vlaams uit. Na den
dood van zijn vader, in 1558, ging hij zich te Antwerpen vestigen, en werd er, even
meerderjarig, in den Magistraat opgenomen: hij komt vóór op de lijst der schepenen
5

in 1562 en 1565. ‘Schepen van de Halle’ noemt hem het Antwerpsch Kronykje, en
hij zelf verklaart ons, in zijn Poeticsche Werken van 1592 (Aen de Dekens,
Schepenen... der Laken Ghulde) wat die titel betekent:
... Want op de Hal'ick oock t'Antwerpen eerst begonste..
‘Qu'est-ce que la Halle?’ vraagt in den commentaar, die onder den vorm van een
gesprek opgesteld is, de Cassandre van Ronsard; ‘Un subalterne banc du Magistrat,’
luidt het antwoord, ‘ou sont debatues toutes questions et differents procedans de
drap, laynes
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et tientures’; daar zetelden: ‘les 2 doiens, les 2 vieux Eschevins, les 5 Senieurs, les
2 Wardains et 1 Greffier.’
Dat de jeugdige dichter,
A qui le poil frisonne
Blondement le menton,

zoals een zijner bewonderaars schrijft, ene eervolle plaats ingenomen had,
Sous un Senat tant grave
Renfrongné et puissant,

was zeker niet geschikt om bij Van der Noot den hogen dunk zijner eigen
voortreffelijkheid, die hem immer moest bijblijven, te vereffenen. Erkent hij zelf niet
dat ‘de Olympische Vader’ hem genadig toelonkt? Lacht het leven hem niet
tegemoet?
O que tu es felice,
Toy en biens plantureux...

Rijk, vrijgevig, is hij reeds omtuit van lofdichten. Luid worden zijn eerste verzen
gevierd.
Tu as tout le premier de Rome ramené
Et Petrarque et Dantes...

zingt Pierre Dentières. Een jongeling, ‘Guillaume de Poetou, Poete Betunois’, noemt
6

hem zijn Maecenas, draagt hem een boek op. De vlaamse Ronsard heet
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hij hier; verder de Vorst aller dichters van Vlaanderen, Brabant en Artois.
In den roes zijner eigen oden en sonnetten, liefhebber van schilderkunst, zelf
beoefenaar der muziek, zo staat hij in zijn jeugd om ze veelzijdig te genieten en
weer te geven. En terwijl de Rederijkerspoëzie haren hoogtijd viert in het grote
Landjuweel van 1561 is hij reeds aan 't werk voor een nieuwe kunst, waarin reiner
lucht en zekerder rythmen bewegen, waarin verheerlijkte voorgangers en een
weerklank der Oudheid hem een voorspelling zijn van onsterfelijkheid. Het is of de
schoonheid der wereld voor hem gemaakt was; hier zingt de nieuwe mens die uit
de middeleeuwse gemeenschap stijgt, en, bedwelmd door den jongen wijn der
franse verzen, zijn eigen persoonlijkheid middenpunt van leven durft noemen:
Des que ma main sur l'outill des Neuf oeuvre,
Un demy-Dieu ie m'estime et me dis;
Dont m'est advis, tout ce que le ciel coeuvre,
Soit fait pour moy, et pour orner mes dits...

Nog iets ontbrak zijner begeerte naar glorie: de bevestiging zijner grootheid door
een openlijke hulde, zijne bekroning vóór 't aangezicht zijns volks, hij daar staande
als hoge openbaring van den allesvoortbrengenden geest.
In Italië treffen we vroege voorbeelden van dichtersbekroningen aan. Maar vooral
Petrarca's triomf, op het Capitool der Eeuwige Stad, onder bazuinengeschal en
jubelenden aandrang der massa, speelde Van der Noot in de verbeelding. Later,
wel is waar, hadden dergelijke
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erebetuigingen veel van haren luister verloren, en vielen vooral humanistische
philologen te beurt. Zanobi da Strada, een der discipels van Petrarca (1355), en
Filelfo (1453) werden nog, deze door koning Alfonso van Napels, gene door keizer
Karel IV, wien die rol allerminst toekwam, wellicht met enigen ophef bekroond.
Weldra goochelde men met lauwerkransen. Reizende keizers, vorsten en steden,
tot pausen toe, reikten ze mild uit aan alle mogelijke Muzenzonen. Onder keizer
Sigismund II en keizer Frederik III werd de titel van poeta laureatus uitgeleverd door
de kanselarij, zonder verdere betogingen, aan een ganse reeks humanisten, die
Fama anders volkomen vergeten had; wie vraagt nog wat Tommaso Cambiatore,
Ugolino Pisani, Agapito Cenci, Maffeo Vegio, enz. waren? Zelfs Panormita (1433),
wiens obscene verbeelding den Hermaphroditus voortbracht, en tot een Porcello
(1452), wel een der laagste verschijnsels dier literaire wereld, ontvingen den
lauwerkrans. In den tijd van Jan Van der Noot werd ook wel eens in Duitsland een
dichter bekroond: zo Paulus Melissus - en wie al niet, als we daar laureati aantreffen,
die zo weinig met de dichtkunst gemeens hebben als een Johannes Engerdus of
een Andreas Calagius?
Jan Van der Noot had het verlangen naar den lauwerkrans van de italiaanse
Renaissance overgenomen, samen met de haar eigen gevoelens van roemzucht
en zelfvergoding. Doch, al vervulde een vlaams dichter der 16de eeuw iets als een
maatschappelijke rol, al stond hij in een min of meer nauwe verhouding tot de menigte
en de overheid, en hoe veel ook het kijklustige volk van schouwspelen en omtochten
hield, nergens blijkt dat
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dichtersbekroningen hier te lande in gebruik geweest zijn. De lauwerkrans van Jan
7

Van der Noot is misschien een der zeldzame uitzonderingen. Op zijn vroegste
portretten reeds draagt hij hem om het hoofd, en meermaal wordt hij als poeta
laureatus begroet. In vele zijner en anderer gedichten is van dien lauwer veeleer
beeldsprakig gewaagd, doch hij verschijnt als een werkelijkheid in 't latijns vers van
den Antwerpenaar Nicolaas de Meyere: ‘In Coronam Mirteam Divini Vatis D.I. van
der Noot’ (P.W. 1581-93), en in het griekse ‘Εἰς σχήματα ποιητϰἀ’ van een anderen
bewonderaar (P.W. 1581-94). De ‘Apodixe...’ of inleiding tot Das Buch Extasis geeft
ons omtrent de bekroning van Jonker Jan nadere inlichtingen (p. 20): ‘Ach ich glaub
nit das jemandt alsolchen soil können hassen oder verhinderen wellen, der von
rechts wegen öffentlich auff einer zierlicher auffgerichter stellung solt gekrönt und
verehrt werden mit ewigen lob und preisz, wegen der grosser ehren und wolthat die
Er seinem Vatterlant angethan hatt, thut und thun wird zu allen.’
Meer vernemen we niet omtrent de hulde die Van der Noot gebracht werd. Van
zijn huwelijk weten wij even weinig. Dat weinige deelt ons een scabinale aantekening
van 't antwerps archief mede (Belg. Mus. III 422):
‘Op heden den 16. dach aprilis anno 1563 naer Paesschen, is by heer Claese
Rocox, binnen borgemeester, geconsenteerd jonckheer Jan Van der Noot,
medeschepen in de weth alhier, syne bruyt, die hy in meyninghe is op den zondaghe
naestkomende te trouwen, tot Loeven, aldaar te moghen beslapen, sonder verbeurte
van syn poorterye.’
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Het is wel mogelijk dat zijn huwelijk niet onder de gelukkigste mag gerekend
worden. In zijn later werk wordt dikwijls ene Kosmica, verpersoonlijking van den
bedriegelijken glans van 't wereldse, met afschuw vergeleken bij het vrouwelijk
ideaal, Olympia, weerschijn van het eeuwig, goddelijke goed. Dat Van der Noot
Olympia tallenstonde verheerlijkt, is zeker nog geen reden om haar werkelijk bestaan
aan te nemen: hoeveel dichters der Renaissance hebben niet, onder verscheidene
namen, ene Olympia bezongen, al waren zij niet altijd door brandende liefde bezield.
Maar den tegenhanger Kosmica vindt men alleen bij Van der Noot. Zeker heeft de
zanger van Olympia bemind - men zal er zich, bij 't lezen van sommige verzen, niet
aan vergissen - doch het schijnt me ook niet onwaarschijnlijk dat zijne bittere klachten
over Kosmica op ondervinding rusten. Althans, een der vrienden van Jan Van der
Noot, Agricola (P.W. 1581-85), voegt bij den naam Cosmica de woorden: ‘Mundus
et Uxor est.’ God heeft hem menig kruis opgelegd, luidt het in de inleiding van Das
Buch Extasis (p. 5) ‘in verscheidenen manieren, als durch ungetrewe freund, falsche
Christen, ja auch durch ein gifftige, falsche und ungetrewe Creature, die von jhme
Kosmica wirdt genennt.’ En in den Lofsang van Braband (blz. 26) vertelt Van der
Noot hoe hij gebannen werd en ‘beroofdt van staet en goedt’, en toen veel te lijden
had van ‘Kosmica misdadigh, Die mijn welvaerdt en deughdt seer benijdt
onghenadigh...’
Wat er ook van zij, twee jaar later vertrok Jan Van der Noot uit Antwerpen, zwierf
elf jaar in het buitenland rond: van zijne vrouw horen wij niets meer.
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Het zijn de politische en godsdienstige beroerten van 't jaar '67 die hem ver van de
Scheldestad dreven, en plotseling zijn leven omkeerden. De toestand zij in korte
woorden hier verklaard.
In de drukke antwerpse bevolking, waar de Hervorming een vruchtbaren bodem
gevonden had, werden door den koophandel de invloeden van buiten begunstigd,
en 't indringen van nieuwe gedachten. Nevens de bedaardere Lutheranen, en enkele
Doopsgezinden, was de talrijkste en vooral de woeligste sekte die der Calvinisten,
welke trots het verbod openlijke preken buiten de muren hield. Het is wel
waarschijnlijk dat Van der Noot, wiens satirische geest bijzonder genoegen moest
scheppen uit het hartstochtelijk gehekel van den predikant, zich meermaals onder
de menigte bevond, die op het Luisbeke-Laer, te Borgerhout, naar de ruwe en vurige
welsprekendheid van Herman Modet ging luisteren. Hij was met lijf en ziel aan de
calvinistische leer verkleefd, vertaalde psalmen, schreef gedichten vol ingetogen
drift, die hem door de noodzakelijkheid des tijds ontrukt werden, - en het pamflet
tegen den pauselijken Antichrist, dat hij later voor zijn Theatre oft Toon-neel
vervaardigde, toont ons hoeveel haat en passie hem in den strijd bezielde.
Er heerste een algemene gisting, die de Magistraat, lastig schipperend tussen 't
rumoer der straat en de bevelen der Landvoogdes, bepaald onmachtig was te
dempen. Steeds groter gedrang toog bijna dagelijks naar de preken, zong er
psalmen, kocht er de liedjes en catechismussen der rondleurders, smaadschriften
en spotprenten tegen de Inkwisitie. Zelfs naar Willem van
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Oranje werd niet geluisterd; men mocht geweld tegen hen gebruiken: de
Calvinisten hielden zich op hun hoede. Gewapend trok men nu naar 't Luisbeke-Laer,
dat men met wagens afsloot en door ruiterij liet bewaken, terwijl ene wacht den
kansel omringde. Hoe gemakkelijk de zinkroers gelost werden bleek op menige
predikatie; alle ogenblikken, om de toevalligste reden, barstte plots een oploopje
uit, gewoel vulde de stad, en de kreten ‘Sla dood! Sla dood!’ werden overal geslaakt
zonder dat men heel bepaald wist wat er gaande was.
Er was een opstand rijp. De Beeldenstorm brak los met een zo onverwachte
hevigheid, dat Magistraat en burgers bijna niets deden om die enige honderden
oproerlingen te bedwingen. Eerst wanneer de O.L. Vrouwkerk van alle hare
kunstschatten ontbloot was, en de plundering zich tot andere kerken en kloosters
had uitgestrekt, nam men ernstige maatregelen. Daar het wel van node bleek iets
toe te geven, werden preekplaatsen aan Lutheranen en Calvinisten toegestaan, en
deze laatsten hadden zich binnen enige maanden twee tempels gebouwd. Maar de
oorzaken van den strijd lagen diep, de Roomsen morden tegen de voorrechten aan
de Gereformeerden toegestaan, en de wil der Landvoogdes stond pal: zij zou de
Gereformeerden doen bukken. Er bleef een geheime vrees over de stad hangen,
er ‘was iets in de lucht.’
Wil men een juiste opvatting dier beroerten hebben, dan moet men niet alleen
met den godsdienstigen ijver, maar ook met maatschappelijke drijfveren rekening
houden. Het volk was ontevreden en onrustig, eenvoudig omdat het veel te lijden
had. Het jaar 1565 was gekenmerkt geweest door strengen winter en duren tijd, en
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wanneer de pakhuizen van den graankoper Pauwel van Dale instortten onder de
vracht van 't daarin opgehoopte koren, was er al ‘groot rumoer geweest onder de
quade gemeynte van Antwerpen.’ Daarbij krielde in de grote handelsstad dat
twijfelachtige gepeupel, uitschot der maatschappij, dat eigenlijk niet tot den
werkmansstand behoort, en, steeds gereed om zich door welke middelen ook tot
minder ellende door te vechten, omwentelingen in gang brengt, en aan goede of
slechte zaken van groten dienst kan zijn. Verscheiden malen werd verordend, dat
de landlopers en de in de stad geslopen vreemdelingen zonder dralen Antwerpen
moesten verlaten. In den Beeldenstorm had men ze weer aan 't werk gezien,
relikwiekassen en gouden kelken rovend. Toen men, in October '66, nog eens
poogde zich van de vreemdelingen, die minder dan één jaar in de stad woonden,
te ontlasten, en hierop weer een opschudding volgde (17 October), had het grauw
het evenzeer gemunt op de huizen der rijke kooplieden als op de vijanden der
Calvinisten.
De landlopers, uit Antwerpen gedreven, verzamelden zich in Februari '67 te
Dambrugge, pleegden allerlei moedwil op de speelhoven van den omtrek, en togen
eindelijk naar Austruweel, waar zij volk aanwierven. Zij hadden, als herkenningsteken,
een vossenstaart aan hun hoed gehecht. Jan van Marnix, heer van Tholouse, die
terugkwam van een mislukten aanslag op Walcheren, ontscheept te Austruweel,
en neemt het bevel over de Vossenstaarten. Maar hij kan ze niet in tucht houden,
elken nacht worden nieuwe strooptochten ondernomen, en de Landvoogdes is
genoodzaakt Philips van Lannoy, heer van Beauvois, tegen dien ‘verloren hoop’ te
zenden.
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Den 13den Maart in den vroegen morgen, worden zij overvallen en neergesabeld.
Tholouse verdedigt zich lang in een buitengoed, dat men eindelijk in brand steekt.
De vluchtelingen, die niet verdrinken, vertrappelt de ruiterij; 300 man, die van 1500
overblijven en zich op genade overgeven, worden in stukken gehouwen.
Maar de opstand van buiten heeft vertakkingen binnen de stad. In Antwerpen
snellen de Calvinisten te wapen: 15000 man maken zich meester van 't grof geschut,
bezetten de Meir, en om drie uur staan zij in slagorde. Om tijd te winnen moet de
Magistraat toegeven wat hem anders ontrukt wordt.
Niets bewijst ons dat Van der Noot een dier ‘smalle jonkers’ was, die naar nieuwe
toestanden uitzagen om er eigen voordeel van af te schuimen. Maar misschien
koesterde hij toch de hoop, dat deze gunstige omstandigheden hem opnieuw als
schepen konden doen opnemen. Hij maakte deel uit van 't calvinistisch Consistorie,
en bleef op de Meir zeker niet werkeloos.
Het oproer groeide aan. Den 14den Maart trokken de benden op naar het Stadhuis,
en zonden enige afgevaardigden naar ‘de Heeren van de wedt,’ om ene reeks eisen
te doen inwilligen, die hen eigenlijk meester maakten van de stad. Het vierde artikel
van hun vertoog is voor ons van bijzonder belang:
‘IV. Item sy hebben geëyscht vyf off ses Heeren vander Stad, als mynen Heer
Jan van Immerceel Marcgrave, Heer Amman, Heer Heyndrick van Berchem, buyten
Borgemeester, Heer Lansloot van Ursel, met den Heer Tresorier synen Sone, Heer
Dirick Brecht, om daer mede haren wille te doen, want sy seyden, dat sy dese
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van haer offitie geset souden hebben off gestorven doen hebben ende van haer
Volck in plaets genomen, als myn Heer Hertsen, Jan de Meter in den Engel op de
groote Merct, myn Heer vander Noot, ende meer ander in de Wet van de Stad gestelt
hebben.’ (Antwerpsch Kronykje 117-118.)
De Magistraat moest zich half inschikkelijk tonen, en de Calvinisten kregen de
sleutels der stad. Zij rukten daarna op naar het Steen, om er al de gevangenen te
ontslaan. Willem van Oranje, gevolgd door den graaf van Hoogstraeten, wilde ze
door zijn persoonlijken invloed tot bedaring brengen, maar moest alles beloven wat
zij verlangden om maar los te geraken uit dien storm van uitscheldingen en
bedreigingen, waarboven steeds de kreet steeg: Vive le Geus! Papenbloed en
Burgersbloed!
's Anderendaags verging de morgen in onderhandelingen. Maar geen andere
beslissing scheen nog mogelijk dan door gevecht op straat. Hier zien wij nog eens
Jan Van der Noot in 't gebeurende ingrijpen. De Calvinisten hadden de Lutheranen
uitgenodigd, om zich bij hunne scharen te voegen, doch: ‘De Calvers niet connende
accorderen met de Confessionisten, doen hebben sy in haren Raet gesloten, dat
twee Gedeputeerde mannen van hunlieden gaen souden met sommighe van haer
Haechs Schutten met Trommelen roepende op allen hoecken van de straten aldus:
Aenhoort alle Borghers van Antwerpen, die de nieu religie off't geloove wilt voorstaen,
comt van stonden aen met syn geweer op de Meir, en laet hem de Gheusen terstont
inschrijven. Welck gebot t' Saterdachs omtrent 9 uren voor noene op den selven
dach
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geschiet is, want daertoe is van de Calvers gedeputeerd geweest Jonker vander
Noot die Schepen van de Halle geweest hadde, en Fernando Berunio [Bernollie]
een machtich Coopman, dese hebben in 't harnasch met hellebarden en sinckroers
dit exploot ende gebodt gedaen op alle hoecken van de straten, maer op dit
Mandement synder gheen off zeer wynich haerlieden op de Meere gevolcht’ (Antw.
Kr. 121-122).
De burgemeester Hendrik van Berchem roept al wie zich beschermen wil te wapen.
Hij wordt door verscheidene natiën ondersteund, staat weldra aan 't hoofd van
ongeveer 10.000 man in goede orde, neemt S. Michielsabdij in, en zonder slag of
stoot bemachtigt hij 't Stadhuis. Enige Calvinisten kruipen al stilletjes de Meir af,
ziende hoe slecht de zaken draaien. Maar wanneer zij verwittigd worden dat men
hen van de Meir gaat wegvegen, begint, in den namiddag, de samenrotting te
verlopen. Tegen den avond komt Prins Willem met andere heren der overheid door
den hoop heengereden, roepende: Vive le Roi d'Espagne! ‘en sy bedwonghen de
Calvers ook teghen haren danck te bleten, en haer geweer neer te leggen, en dat
geschut weer in den Eeckhoff te voeren.’ De opstand had maar drie dagen geduurd.
Voor Van der Noot was 't een wrede slag, die hem zeker veel illusies ontnam.
Het best wat hij te doen had was de komende reactie te ontsluipen. Zijn naam komt
voor op ene ‘Note sur la situation d'Anvers’, die waarschijnlijk uitgegaan is van den
Geheimen Raad der Landvoogdes, en ene lijst oplevert van verdachte of
vogelvrijverklaarde lieden, waarvan de meesten zich waarschijnlijk bij de jongste
beroerten onderscheiden
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hadden. Daar vindt men onder de Calvinisten: ‘Van der Not, quy prétendoit de
8

estre Marggrave.’
De maand was niet verlopen, of Jan Van der Noot was al ver van de Schelde. Op
Paasdag (30 Maart), zegt het Antwerpsch Kronykje (bl. 128), ‘hebben de Calvinisten
haer Nachtmael niet vuytgereyckt, maar preckten noch aldus sterck, al wast dat sy
saghen dat haer principaelste hooffden allenskens begonsten wech te trecken, als
Markus Perik [Marco Perez], Fernando Berunio [Bernollie], Heer Jan vander Noot
(maer nu seer in den noot) Heer Jacob Hertsen enz. met meer andere van haerluden
consistori, ooc sommighe die hun vervordert hadden de artillerie te halen, de
gevangene te lossen, die sloten van Statspoorten affgebrocken hadden, met ooc
die Bevelhebbers van de Meere geweest hadden, dese liepen al wech: want men
seyde de Gouvernante de rebellen van het Neerlant met ooc van Antwerpen seer
haest soude comen straffen.’
Weldra kwam het vreemde krijgsvolk Antwerpen binnengereden. Alles lag stil.
Daar volgde de Hertog van Alva.
Jan Van der Noot had zijn vlucht genomen naar Londen. ‘Het sijn nu 18 maenden,
Eerweerdighe Heere, dat ick verlatende mijns Vaders Lant in Enghelant gecomen
ben... Tsynts welcken tijt ick my in dese Stadt van Londen gehouden hebbe.’ Zo
spreekt hij in zijn opdracht van Het Theatre aan Rogier Martens, gedagtekend:
Londen, 18 September 1568.
Er was in Londen heel een nederlandse kolonie. Daar ontmoette hij zeer
waarschijnlijk Lucas de Heere, die
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in 1568 met zijn vrouw gebannen geweest was en gedichten ter inleiding tot het
vlaamse en franse Theatre vervaardigde. Van der Noot schijnt ook wel in Londen
een Maecenas gevonden te hebben: immers, hij schreef daar ene lange ode ter
verheerlijking van ‘Monseig. le Marquis de Northampton &c. Du Conseil privé de sa
Ma. & Chevalier de l'ordre de la Iartière’, ene persoonlijkheid, die, belang stellend
in kunst en bedreven in verscheidene wetenschappen, Van der Noot zeer moest
9

aancrekken, afgezien van hare invloedrijke stelling.
Buiten Het Bosken en Het Theatre schijnt hij nog een ander werkje, van meer
bijzonderen aard, in dat tijdperk te hebben uitgegeven. Er bestaat althans een
boekje, welks titel luidt: ‘Governance and preservation of them that feare the Plage.
Set forth by John Vandernoote, Physician and Surgion, admitted by the Kynge his
highnesse. Now newly set forth at the request of William Barnard, of London, Draper,
1569. Imprinted at London, by Willyam How for Abraham Veale in Paules churchyard
at the Signe of the Lambe.’ In de voorrede zegt de schrijver: ‘To the honour of
Almighty God, and profit of all Christen people, and to maintain health in the hole
bodies, and to remedy them that are corrupt and infest with the infection of the
pestilence, I John Vandernote, Phisician and Surgin, admitted by the King his
Highness, and sworn unto my Lord of Suffolk his Grace, now abiding at the late
Grey Friars in London, do think it meet to wright certain things concerning the
pestilence, as well drown out of divers autentic doctors and experimentes as of mine
own experience, being conversant and a minister (under God) of the said infect-
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ion in Rome, Italy, Lombardy, Poelles [Apulia], and Low Countries, by the space of
many years.’ Hebben we hier met onzen dichter te doen? Ik heb het boekje niet in
10

handen gekregen, en kan er niet over beslissen. Nooit heeft hij gevreesd, over
alle waarheid heen te springen; die signoor had wel veel van een Gascogner, en,
als zo menig dichter der Renaissance, iets van een gewoon avonturier. Toch komt
ons die gedaanteverwisseling tot ‘Physician and Surgion’ uiterst wonderlijk voor.
Het ware belangrijk dit vraagstuk nader in te gaan.
Den 25 Mei 1569 was Van der Noot nog in Londen als blijkt uit zijne opdracht der
engelse vertaling van Het Theatre aan Koningin Elisabeth. Waar hij zich in de twee
volgende jaren bevond is moeielijk te bepalen. Een spaans sonnet aan hem gericht
door een zekeren Luis Franco, Lusitano, is in de Poet. Werken van 1581-85
gedagtekend Valencia 1570. En in 1571 is Van der Noot aan den Rijn. De weg van
Londen naar Duitsland over Spanje lijkt wel vreemd.
Hoe schoon, luidt het in het vers van Luis Franco, dat gij altijd een even opgeruimd
aangezicht toont, al zijt gij van de aangename Schelde beroofd:
...Siendo privado del ameno
Schaldis, y su Ribera verde y umbrosa,
Dissimulas tu absentia y tu desseo,
Con un rostro iocundo y muy sereno,
11

Y l'alma por tu partir no esta llorosa.

Dit is zeker niet voldoende om te bewijzen, dat Jan Van der Noot in 1570 te Valencia
vertoefde. Zijn vriend
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kon hem in Londen gekend, en hem later dat sonnet uit Spanje gezonden hebben,
zoals hij er in volgende jaren nog wel eens naarAntwerpen zond. Hoe kon de ketter,
die pas in Het Theatre zijn schrikkelijken haat tegen de roomse kerk had uitgewoed,
in 't land der Inkwisitie verkeren? Of had hij toen reeds zijn weg naar Damascus
gevonden? Zonderling, dat niets in zijn gehele werk laat vermoeden, dat hij ooit
Spanje zag; hij had zeker niet verzuimd hiervan te spreken, toen hij zich, na de
inneming van Antwerpen, als vurig verdediger van 't katholiek geloof en Philips II
aanstelde.
Wat er van zij, het is niet onwaarschijnlijk dat hij over zee van Londen naar 't
Zuiden van Frankrijk en Italië voer, en enige spaanse havens aandeed. Toen hij in
1572 ene duitse vertaling van Het Theatre liet verschijnen, laste hij in den
commentaar enige woorden omtrent de streek waar zijn dierbare Petrarca dichtte,
Vaucluse, die hij wellicht in den tussentijd bezocht had: ‘Bancluse [sic] bey Lisle de
Venisse, nit weit von Avignon gelegen, darvon noch die Mauren eines alten
verfallenen Hauses, dasz Hausz Petrarchae genennet wirdt: Darbey ist auch die
wunderliche Fonteine oder Brunnen, da der Flusz Sorga jhren ursprung bekompt,
steht zwischen zweyen Gibeln auff einem grossen Berg, gleich wie der Brunne des
fliegenden Pferds Pegasis, zwischen Helicon vnd Parnassum springt. Hier pflegt
der vorbenenter Petrarcha zu Poetisieren. Welche Fonteine zu allem Wahrzeichen,
noch auff den Heutigen tag der Brunne Petrarchae genent wirdt. Wie ich dann solchs
im Vierden Buch meiner Aeuropidos weitleuffiger beschrieben...’ Later zendt hij aan
een verzamelaar van antikwiteiten, Hendrik
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Vool (P.W. 1581-85) enige oude ‘cruyxkens’ en ‘medalien’:
Die ick self' heb' ver-gaerdt, (als liefhebber der deughden)
Pryzende al wat sticht, en leeren kan medt vreughden,
Soo in Italien, in Vranckrijck, in Provensen,
Als by den grooten stroom die synen wyn doet Renschen.

Maar van Italië heeft hij waarschijnlijk niet veel gezien: nergens vindt men bij hem
ene herinnering aan 't land van Petrarca en Virgilius.
In 1571 is hij in Duitsland: van ‘Spyer 8 Septembris 1571’ wordt hem een gedicht
opgedragen (P.W. '81-'85 en '94); maar hij bevond zich al vroeger in het Kleefse:
zijn Bosken bood hij Carl-Friedrich aan, des hertogs van Kleve oudsten zoon, die
in October 1571 naar Italië vertrok. Een der platen van Das Buch Extasis en 't Cort
Begryp der XII. Boeken Olympiados , waarin een alleen op het gedicht toepasselijk
onderschrift staat gegraveerd, draagt met het naamteken van D.V. Coornhert het
jaartal 1571: nu, Coornhert bevond zich dat jaar in het Kleefse. Daar zullen dus de
twee dichters elkaar ontmoet hebben.
In Duitsland bracht Jan Van der Noot enige jaren door. Van 1572 is de duitse
vertaling van Het Theatre , en misschien een bundel Verscheiden Poetixe Wercken
; van 1576 Das Buch Extasis, allen te Keulen uitgekomen. In 1578 zullen wij hem
in Parijs aantreffen, en kort daarna mocht hij zich weer in zijn oude stadAntwerpen
gaan vestigen, na ‘stijf elf iaer’ ronddolens.
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III. Het Bosken

Dat Het Bosken van H.J. Vander Noot, Inhoudende verscheyden Poetixe wercken
, eerst verscheen na 't vertrek van den dichter uit Antwerpen, wordt voldoende
bewezen door de ode aan Northampton en 't sonnet van Luis Franco. De opdracht
aan Carl-Friedrich (in 't exempl. der haarlemse Stadsbibl.) kon doen aannemen dat
het van uit Kleve uitgegeven werd (dus in 1571, nà Het Theatre). Doch het titelblad
van dat exemplaar, met zijn opdracht aan Carl-Friedrich, behoort niet tot het boek
zelf: is een later voorgevoegde bladzijde. Kwam het werk misschien in Londen uit?
Zulks is moeielijk te geloven. Wij zijn geneigd aan te nemen dat de uitgave
grotendeels in 't begin van 1567 gereed lag, en door de antwerpse onlusten en de
vlucht van Jan Van der Noot eerst belemmerd, toch kort nadien in Antwerpen
verscheen, met bijvoeging van enige stukken (‘Fauten int drucken deur afwesen
des Auteurs bycomen’ luidt het boven de foutenlijst). Later werd (in Duitsland?) een
tweede titelblad gedrukt, om het werk aan Carl-Friedrich van Kleve te kunnen
aanbieden.
Doch die vraag is voor ons van zeer ondergeschikt belang, daar wij Het Bosken
, waar en wanneer ook verschenen, toch voor 't oudste werk houden, dat ons van
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Jan Van der Noot overgebleven is. Zeker, de verzen aan Northampton door den
heer Verwey aangehaald (blz. 156) en de titel op de voorgevoegde opdracht: Het
Eerste Bosken, bewijzen niet veel. Maar twee gedichten zijn gedateerd 1558; de
ode aan Guill. de Poetou moet van 1565 zijn, en van vroeger is ‘De vryagie ende
1

het houwelyck...’ alsmede menig minnedicht. In de meeste dier minnedichten is
het gevoel zo fris en werkelijk, en zo onmiddellijk de uitdrukking, dat ze ons wel voor
Van der Noot's verloofde geschreven lijken. Vele andere verzen, o.a. die van en
aan Gerardus Goossenius kunnen alleen in Antwerpen gemaakt zijn. Overigens,
de trant zelf der gedichten, de geest die er in leeft, sluit allen twijfel te buiten; hier
is nog veel dat van den onvervalsten rederijker komt; en waar men een nieuwe
beweging in het vers gewaar wordt, is er doorgaans nog altijd meer in van Marot
dan van Ronsard. En nergens, hier, de wilde haat, die na 't mislukken van den
opstand, de vlucht van Jan Van der Noot en de verbeurdverklaring zijner goederen,
in zijn Theatre knarste, zelfs gene zinspeling op al het gebeurde, dat keerpunt van
zijn leven.
Den oorsprong van den titel moet men in de Silvae van Statius zoeken: een boek
verscheiden van inhoud, waaraan geen vast plan onderlag, en dat grillig en vrij als
een bosjen opgegroeid was. Hij werd dikwijls gebruikt, vooral door humanisten, voor
werken van dien aard. Van der Noot hield hem zeer waarschijnlijk van Le Bocage
Royal van Ronsard, die hem rechtstreeks van Statins overgenomen had. Al schijnt
het openingsgedicht van Het Bosken in betrekking te staan tot dat van Le Bocage:
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Comme un Seigneur praticq et soigneux du mesnage...

toch kan het geenszins beïnvloed geweest zijn door dit laatste, dat eerst in veel
latere uitgaven van Le Bocage uitkwam. Er zou eerder enige overeenkomst te
bespeuren zijn met andere verzen van Ronsard, b.v.:
Mais tout ainsi, Morel, que par les beaux pourpris...
(Uitg. Blanch. IV, 231)

en misschien, voor een ander deel van 't gedicht, met het stukje:
Ghy edel bykens spoet u hier by...

dat de Officia Ciceronis van Coornhert (Haarlem 1561) voorafgaat.
Dat Bosken geeft ons reeds een volledig beeld van Jonker Jan Van der Noot en
zijn gemoedsleven, een samenvatting van zijn psychologie, en van zijn kunst. Hier
hebben we eerst den Rederijker, en uit den Rederijker zien we den
Renaissance-dichter opgroeien, den navolger der Fransen en Italianen, die ineens
door onze sukkelachtige vlaamse poëzie een waai van nieuwe vormen laat gaan,
een atmosfeer van zuiverder en kieser schoonheid verspreidt, en nieuwe gevoelens
in jambe en sonnet verwezenlijkt, terwijl die andere machtige beweging van zijnen
tijd, de Hervorming, ook door hem hare trotse en zwaardreunende psalmen laat
wakkerklinken. Renaissance en Hervorming, één ogenblik heeft hij ze beiden
verpersoonlijkt, omdat beiden in hem dat ontwikkelden
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wat bepaald worden wilde: zijne individualiteit, die zich in dit boek voor het eerst
opricht.
Wat dat Bosken in onze 16de-eeuwse poëzie betekent? Daar vindt men opeens,
na de vormloze leegheid der Rederijkers en hun verbasterde taal, verzen in zuiver
Brabants, die door den inhoud gedragen worden, en hun vollen klank geven; de
goedzakkige trochaeën vervangen door vaststappende jamben, ‘gemeene verzen’
met rust na den tweeden voet, alexandrijnen met rust na den derden; heel een
rijkdom van frisse beelden die op de jonge maat leven, en op de aandoeningen
welke die maat bezielen; sonnetten van eigenaardige mooiheidszin en emotie,
liederen vol gedans van afwisselende bewegingen; een nieuwen geest zich uitend
in nieuwe rythmen.
Hier zijn Van der Noot's allervroegste gedichten: twee gedagtekend 1558: ‘Vanden
peys tusschen Ph. Coninck van Spaengien, Hertoch van Brabant, &c. en Hend.
2

Coninck van Vranckrijk, ghesloten int Iaer 1558. Rondeel,’ alsook de ode op den
slag bij Grevelingen, opgedragen aan Kasper Van der Noot, heer van Carloo. Van
denzelfden tijd, of waarschijnlijk nog ouder, zijn ‘De vryagie ende het houwelyck
van messer Luciaen de la Noce...’ en ‘Van de ioncheyt. Op de wyse van de Galiarde
Carocolle, ende den weersanck telcken op de wyse van de Galiarde, botert de
coexkens wel. Liedeken.’ Het rondeel, waarin de dichtkunst ‘Rhetorica’ genoemd
wordt, en het liedeken, zijn nog echt rederijkersgerijmel, waarin een onzekere
rythmus, door binnenrijmen gebroken, onmachtig is om wat magere gedachten te
stutten, die broksgewijs uitgedrukt zijn, zonder die eigen poëtische logica die alles
verbinden moet.
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In de ‘Vryagie’ zijn er al goede brokken, voor dien tijd merkwaardig, al is 't nogal
onzelfstandig verhaal zeer uitgewaterd, en al rijmt ‘met goey manieren’ dikwijls
genoeg op ‘seer goedertieren’:
En na dat sy een goy poose had' ghesweghen,
Sloech sy soetkens haer ooghen fray op hem,
Hebbende nv die cloeckigheyt ghecreghen,
Sprack sy aldus met een seer soete stem,
Die soeter was dan het gheluyt der snaren
Van Orpheus harpe seer wel ghestelt,
Waer mede hy (soo de boecken verclaren)
Verwonnen heeft Plutonis swaer ghewelt.
...De Bruidegom oock goy parture vonde,
Die hy aengreep met synder rechter hant,
En dansende dansten sy een goy ronde,
Volghende nae de manier van Brabant:
Sy dansten wel, en op een seker mate
Volchden sy oock der instrumenten clanck:
Soo lochtelyck en met blyden ghelate,
Dat sy van elck daer creghen prys en danck.

Hierin deint reeds een lichte zwaai, een aangenaam gemak. Maar in de Ode aan
den Heer van Carloo is er een nieuwe gang, dien men bij geen vlaams dichter van
dien tijd aantreft. Het is een maat die breder glijdt tussen vastere klemtonen: hoor
dien mannelijken stap, en, rond de zekerheid en 't evenwicht der jambe, die hier
voor de eerste maal gevoeld wordt, die vrij deinende zangerigheid. Wie de jambe
voor een zeer bepaald
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metrum houdt, dat van zijn dorre rechtlijnige regelmatigheid niet afwijken mag,
zal elders in dat Bosken zijn voorbeelden zoeken, en verzen aanhalen, waar het
mechanische schema al toegepast is, maar die ook al van veel minder allooi zijn.
Want de dichter weet dat de jambe, als alle andere maat, de zwier is en de innerlijke
vorm van dichterlijke aandoeningen zelf. Herlees die Ode aan Kasper Van der Noot:
het gevoel der jambe bindt werkelijk deze verzen samen, die, trots hun stoplappen
en hoe lang ook het gedicht zij, tot op 't einde toe hun buigzame kracht volhouden.
Die buigzame kracht, volg ze van stroof tot stroof: die achttienjarige poëet heeft al
een persoonlijke stem, een persoonlijk gebaar. Het beste hier, de beweging zelf, is
wel van hem, en franse invloed heeft in die ‘pindarische ode’ veel minder te zien
dan men op eerste zicht vermoedt. Die verweving van slepende rijmen met staande,
die de gedachte besluiten en de gehele stroof samenhouden, daarvan kan hij bij
Ronsard nergens het voorbeeld gevonden hebben.
Overigens, in dit boekje is er meer misschien van Marot dan van Ronsard. Het
gemakkelijk gepraat, de naïeve glans, de schertsende glimlach van den eersten
moesten in Vlaanderen meer gesmaakt worden dan de poëzie der Pléiade, en de
satirische geest van Jonker Jan moest er zich wel in vermeien. Satirische
aanvechtingen heeft hij altijd in zich gevoeld, en in zijn Theatre zou zich die zijde
van zijn geest tot het uiterste ontwikkelen. Het bewustzijn zijner eigen voornaamheid,
dat de humanisten in onze poëzie inheems gemaakt hadden, laat hij soms met enig
misprijzen neêrkijken op den gemenen hoop, in zijn ‘Apodixen’ en ‘Viereynen’.
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zo sceptisch: in die soms wat banale en huisbakkene wijsheid voelt men de stijfheid
van den patriciër, die vliedt ‘d'oneerbaerheyt, traecheyt en brasseryen’, de moralisatie
van den signoor, die altijd heeft ‘in dorperheyt mishagen’. De psalmen heeft hij
rechtstreeks uit Marot vertaald, maar ook in zijn minneliederen zal nog lang als een
weergalm van dien fransen dichter naklinken.
Doch de bewondering voor Ronsard en Petrarca was almachtig in den jongeling
ontloken, met den klaar uitgesproken wil, in Brabant te pogen wat Ronsard voor
Frankrijk volbracht. Zodra wat persoonlijkheid in hem opkiemde, zag hij hoe verre
de vlaamse poëzie van hem stond: geen vormen waren er in overeenstemming met
zijne poëtische voorgevoelens, en hij moest wel naar elders kijken, waar rijpe en
volwassen schoonheid den nieuwen geest had samengevat, de dromen naar de
Oudheid leidend langs een weg van luisterrijke overlevering.
Heel zijne opvatting van den dichter en de dichtkunst neemt hij van de Pléiade
over. Op voorhand weet hij wat zijn werk zijn moet, en voor de eerste maal verschijnt
in onze literatuur het literaire bewustzijn. Zijn zelfgevoel drukt hij al uit zoals een
Ronsard zelf: de dichters, luidt het, ‘syn eel, heerlyc ende worden met laurieren
gecroont als Keyzers ende Coninghen, ende gebruycken sulcken vryicheyt int
schryven als de Keyzers int doen ghebruycken, ende maken oorloghe met
gheschriften, gelyck de Coninghen met wapen...’ Dat hij zijn ras wijd en zijd
verheerlijken kon, dat hij er als de ‘nationale dichter’ van worden zou, daarvan is hij
van den beginne af vast overtuigd. Zijne ‘natie’ is echter niet Vlaanderen, Geheel
in den geest van Marot zijn zijn epigrammen,
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hoewel niet zo vrij bewegend, zo ondeugend, zo puntig, daarvoor was de
geesteseenheid onzer gewesten nog niet voldoende ontwikkeld, maar ‘Brabant’.
Zoals het Castilliaans het beste Spaans is, en het Toskaans het beste Italiaans,
Alsoo wordt in Brabant met d'aldersuetste voys,
Ghesproken en ghebruyct het alder beste duyts.

Waarom zou zijn ‘Brabants’ minder zijn dan welke andere taal, latijnse en griekse
bijgerekend? Zo spreekt al luid tegen 't gezag aller humanisten in, die zelfstandigheid,
die de grondslag aller klassieke literatuur is. Zijn ‘nieuwe stijl’, Jan Van der Noot is
er zodanig meê ingenomen, dat hij geen andere poëzie meer acht, en zichzelf voor
den eersten vlaamsen dichter houdt: achter hem is er niets, met hem vangt het
leven onzer eigen schoonheid aan. In dit alles is er veel van 't programma der
Pléiade, maar ook veel dat hij zelf oprecht voelde.
In die rijke mijn der franse en italiaanse Renaissance - waar navolging bijna een
beginsel was - gaat hij nu zijne voorbeelden zoeken, zijnen smaak oefenen. Dat hij
zijne gedichten ‘ode’ of ‘elegie’ noemt, zonder bepaalde reden, oden nogal willekeurig
in strophe, antistrophe en epode verdeelt, en zelfs een ‘Sapphicum Carmen’
voortbrengt, bewijst alleen welke aantrekkingskracht de nieuwigheid op hem
uitoefende. Maar daarnevens laat hij bij ons de jambische vijfvoeters en alexandrijnen
gedijen, met het harmonisch-gebouwde sonnet, reeds bezield door individuele
aandoening. Die vormen stromen onze poëzie binnen met hun eigen mooiheid
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en hun eigen emotionelen inhoud, en zij bezit een nieuw zintuig.
Direct vertaald uit Petrarca is het sonnet ‘Een hiende reyn sach ick wit van colure’;
uit Ronsard komt dat andere: ‘Wil iemant sien in een seer ionghe ieught’, en, in veel
vrijere bewerking: ‘Hoe sou ick van u scheydende connen spreken...’ Van Baïf, die
het zelf van Petrarca hield, werd overgenomen: ‘En ist de liefde niet, wat ist dan dat
my quelt?’ Uit Ronsard is nog: ‘In den April als Flora heur gaet spoeyen’, uiterst vrije
bewerking van het beroemde: ‘Mignonne, allons voir si la rose...’ In 't voorbijgaande
zij gezegd, dat het onderwerp van die ode gemeengoed der Pléiade is, en meermalen
3

door Ronsard en anderen hernomen wer.d
Zeker mag niet beweerd worden, dat Van der Noot zijne kunst eenvoudig
overgenomen had. De geest der Renaissance leefde in hem, en zelfs waar hij
kunstenaars navolgt, waarmede hij zo verwant was, doet hij het naar een eigen
gevoelsmelodie. Maar de invloed der Fransen en Italianen heeft die eigen dichterlijke
gevoelens in hem ontwikkeld en spoediger laten kristallizeren. Hij had ons niet
ineens zoveel nieuwe schoonheden kunnen geven. Luister naar de zo spontane
beweging van het sonnet: ‘Waer wilt ghi loopen, lief, waer wilt ghi toch al loopen?’,
den delicaten gang, de kiese frisheid van: ‘Ick sach mijn Nimphe int suetste van den
Iare...’ Daar is een tederheid en een zuivere zinnelijkheid, in onze vroegere poëzie
geheel onbekend. Het is de geur der Renaissance, die deze gedichten veredelt, en
er als de atmosfeer van is. Wat zijn we ver van Houwaert! Overal komen ons nieuwe
elementen bekoren: zin voor plastiek in ‘Noyt
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en is u minlyck wesen gheweken...’ jonge natuur en lief vormengevoel in: ‘Een
hiende reyn...’ Overal een persoonlijk aandoeningsleven, onmiddellijk uitgedrukt:
U schoonheyt is soo hooch in mynen gheest verheven
En u liefde is soo vast in myn herte gheschreven
Dat noch den langen tyt, noch Atropos geruchten
Niet keeren en sullen, ick en sal t'allen daghen
In mijn herte geprint ende gheschildert draghen,
U ooghen, uwen mont, u lachen, u versuchten.

En zie hoe dat persoonlijk leven reeds bepaald genoeg was om een sonnet tot een
volkomen geheel te maken, het gans te dragen, bijna zonder stoplappen:
Had ic tverstant so grof, so plomp en onbesneden,
Als vele die int velt spitten, graven en spayen,
Oft waer ick als sy syn die als weerhanen draeyen,
Soo en sou u schoonheyt, noch u verchierde leden,
O weerde suyver maecht, my niet houden tonvreden,
Noch ic en sou altyts niet staen t'uwer genaeyen,
Maar sou nu hier nu daer vast mijn ghenuchten maeyen
Die ick ghisteren sach sou syn vergeten heden.
Boven dese acht ic my nochtans gheluckich t'syne,
En boven alle goet acht ick myn bitter pyne,
Die ic om u, reyn lief, lyde nachten en daghen:
Want sonder liefde, lief, sou ick sonder ghenuchten
Leven gelyck sy doen (al moet ic nu dick suchten)
Die na eere noch deucht, noch reyn liefde en vraghen.

Luister naar dit ‘Liedeken’, dat nog door veel frisse
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vlaamse eigenheid dooraderd wordt, en wiens lieve gang van rythmus misschien
meer aan den invloed der vlaamse muziek dan aan dien der franse poëzie te wijten
is.
Ghelyck den dagheraet
Hem lustich openbaert
Des morgens inden oosten,
En compt vry onvervaert
Die tsnachts waren beswaert
Deur syn claricheyt troosten,
Alsoo word mynen geest
Oock verfrayt aldermeest
Deur u reyn minlyck wesen:
En u bruyn oochskens claer,
En u schoon blondich haer,
Cunnen myn pyn ghenesen.
Ghelyck den suyden wint
Die Flora seer bemint
Int suetste vanden Meye
De bloemkens groeyen doet
Die men siet overvloet
In bosch, berch en valleye,
Alsoo can uwen sanck
En u schoon aanschyn blanck
Myn swaricheyt verdryven,
En doen my met ioleyt
In desen sueten tyt
U gratien beschryven.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

696
Dit is zo helder van toon als later een gewoon liedje van Hooft zijn zal; het is naïever
dan een liedje van Ronsard, en echter misschien, al is het niet zo zuiver van lijn.
Het is hier voor ons een bekoring te meer, dat Van der Noot, hoe ‘artiest’ hij ook
zijn wilde, zijn vlaams temperament niet ontgaan kon: zijn vers is soms onbeholpen,
maar beweging en kleur zal bij hem toch doorgaans eenvoudiger, directer, en ook
voller, vleziger zijn dan bij zijne meesters.
Overigens, onze 16e eeuw was veel te levendig om ‘zuivere artiesten’ te laten
gedijen: nevens zijn minneliederen schreef Jan Van der Noot ook psalmen. De
passie van den tijd stak al te veel in die nog jonge en krachtige vlaamse karakters
om de navolging der vreemde voorbeelden tot bloedlozen vormentucht te laten
ontaarden. En al was 't een noodzakelijk gevolg van den Renaissance-geest, dat
de dichter zich meer dan vroeger van 't volk afzonderde, hier moet hij met zijn
omgeving meê. In de psalmen van Jan Van der Noot is er veel persoonlijke haat
en persoonlijk geloof, in menig vers mocht hij betrekkingen zien tot zijn eigen leven:
maar er gaat een drang door, gedragen door de gehele massa, die rond onzen
dichter, en met hem, voor eigen godsdienstige zelfstandigheid leed en streed.
Er waren sinds kort verscheidene psalmenberijmingen verschenen: de
Souterliedekens van 1539 konden den dichterlijken noch muzikalen smaak meer
bevredigen. Lucas de Heere had in 1565 de psalmen van Marot vertaald; Jan
Utenhove gaf in 1566, te Londen, ene andere vertaling uit, maar had vroeger reeds
minder
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volledige uitgaven laten verschijnen ; van 't zelfde jaar is de beroemde vertaling
van Petrus Dathenus, die zo lang in gebruik bleef, en insgelijks vervaardigd werd
naar den tekst van Marot en Theodore de Bèze (want alleen de vijftig eerste psalmen
zijn van Marot). Denzelfden tekst gebruikte Van der Noot, maar behielp zich daarbij
nog van Datheen's vertaling. Hele strofen zijn eenvoudig uit Datheen
5

overgeschreven.

Buiten Het Bosken had Van der Noot minnedichten uitgegeven, die echter verloren
gingen. In de ‘ Apodixe ’ of inleiding tot Das Buch Extasis (1576) geeft ons Dr.
Hermannus Grenerus zonderlinge inlichtingen omtrent de vroegere werken van
onzen dichter (blz. 19-20). Waarschijnlijk moeten wij rekening houden met de vaak
overdrijvende breedsprakigheid van het gehele stuk:
‘Dasselbig kan vneser Poët auch wol thun in etlichen Buchern die Er genennet
vnnd intituliert hatte denn Busch, darinn er meniger handt schone sachen gar
Poëtisch vnnd naturlich beschrieben, vnnd mit schonen Farben abgemalet hatt,
alles in schonen Oden, Elegien, Sonetten, Epigrammen vnnd ander maniere von
Verssen begriffen, vnnd in verscheiden sprachen, alles gantz stifftlich, zu lehrnen,
erheblich, zu lob preisz vnnd ehren, zur ewigen gedechtnisz etlicher guter HERREN
vnd Jumckfrawen, die jhre redligkeit erzeigt haben... Nach die Bossagien folgen die
Bucher seiner liebdten auch drey oder vier: darinnen Er beschreibt denn lob, vnnd
naturliche schonheit, die gute gratie, die gute sitten, die Erbarkeit, weiszheit,
belebtheit, vnnd tugent seiner
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alderliebsten, welche er Olimpia nennet, vnnd was Er wegen jrer liebden musz
leiden, sein hoffen, sein duchten, sein klagen, sein suchten, sein leiden, sein freud,
sein singen, vnnd forth alles das ein Ehrlicher, gelehrter vnnd verstendiger mann,
wegen der liebden einer Erbaren vnnd verstendiger dochter solt mogen leyden,
vnnd das alles in Oden vnnd Sonetten, so Gottlich, so ehrlich vnnd meisterlich
beschrieben, das ich mein tag niemals dergleichen weder gesehen noch gehort
habe... Vnnd nach den Buchern seiner liebden, folgen seine Ecclesiastica, darinnen
Er schreibt, zu der ehren des allmechtigen Gottes, vnnd hatt etliche verscheiden
Satyras, das seind Sermonen oder vermanungen, Oden, Hymnen, Lobsang,
geistliche Lieder vnnd Gebet, so Gottlich, so inniklich vnnd heiligklich beschrieben,
das ein steinen hertz dardurch bewegt must werden, wanner er das mit andacht
lese oder lesen horet... “Aus allen ewern reden”, wordt geantwoord, “kan ich abnemen
vnd verstehen, so beschreibt Er in seinem Buch genent Bossagien (da Pan halber
Bock, vnd halber mensch der Gott ab ist) jrdische sachen, die das fleisch vnd das
licham angehen, in den Buchern seiner liebden von Olimpia (das ist himlische)
beschreibt Er himlische sachen, welche die seele angehen. Vnd in seine
Ecclesiastices, Gottliche sachen, die den geist angehen. Die drey, nemlich, der
leichnam, die seele, vnnd der Geist, machen einen volkommenen menschen.”
Waarom is hier Het Theatre niet uitdrukkelijk vermeld? Wij weten dat Van der
Noot, toen Das Buch Extasis uitkwam, reeds tot de roomse Kerk teruggekeerd was,
en de aandacht van zijne ketterse geschriften wilde
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afleiden; doch op de verzuiverde duitse vertaling mocht hij toch wijzen. En wat zijn
die Ecclesiastica, die in de plaats verschijnen? Hun inhoud, zoals hij ons door
Grenerus beschreven wordt, stemt best overeen met dien der in 1580 uitgekomen
Verscheyden Poeticsche Werken , die misschien grotendeels een herdruk zijn van
de onvindbare keulse uitgave van 1572. Dit zou dus voor 't bestaan dier keulse
uitgave pleiten. Of wordt die titel hier aangegeven, alleen om op Van der Noot's
trouw geloof te drukken? Of om het schematische der laatste regels te vervullen?
Doch de ‘Bucher der liebdten’, die volgens Grenerus na het Bosken zouden
verschenen zijn, en wiens titel wel ingegeven was door de Amours van Ronsard,
waren zeker geen droombeeld. Grenerus deelt ons den aanvang van 't eerste boek
mede:

Sonet
In den tydt mynder ieught plagh ick wel veel te schriven,
Van der voghelen sanck, van steden, dorpen, landen,
Van twist, peys, en bestandt, en van list der vianden,
Der Grooter Princen pracht, en hooveerdigh bedriven:
Der Elementen cracht in allen mensen Lyven,
De vier tyden des iaers, der sonnen hittich branden,
Den loop der sterren oock beschreef ic om der schanden
Smertte tontsliden snel di legheydt can verstyven.
En nou wil ic voyrts aen singhen van Godt de Heere,
Maer als een voorspel goet moet ick ierst singhen d'eere
Niet van al tghen dat ons hier groot schijnt op der eerden,
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Maer van een edel Maeght die al meer is te achten,
Want soo sy minder is dan Godt in deught en crachten,
Soo is sy meerder oock dan al dat left in werden.

Na 1579, wanneer Van der Noot in Antwerpen terug was, horen we van die uitgave
nog meermalen spreken. Componisten, als Andries Pivernagie, Gregorio Trehou,
Huibrecht Waelrans en Cornelis Verdonck - de twee laatste mogen zeker onder de
voornaamste van hun tijd gerekend worden - hadden ‘sommige Sonetten oft
Madrigalien’ op muziek gebracht, genomen ‘uyt de boeken der Liefden beschreven
deur mijn H. Vander Noot’ (Jan de Maes aen Belgica... P.W. 1581-85). ‘Comme il
appert en ses livres d'Amours et ailleurs’, luidt het in de toelichting op een sonnet
aan Cornelio de Witte (P.W. 1589-91 & 1594); het eerste ‘boek der liefden’ wordt
nog vermeld in de toelichting op het sonnet aan de Burgemeesters (Als Godt ons
gheeft de Deughdt... enz. P.W. 1592-94) en dat aan Leonardo Rotulo Carillo (P.W.
1594) - zonder dat wij daar iets meer omtrent die uitgave vernemen.
Terwijl hier spraak is van verloren gegane werken van Jan Van der Noot, mogen
we nog, buiten de Verscheiden Poetixe Wercken van 1572, misschien een boek
citeren over de dichtkunst. Grenerus gewaagt er van in zijn ‘Apodixe’: ‘Und hab
niemanden funden, der sie besser auszgebildet hatt, dann vnser Poët selber in
einem Gesellenbuch, welches Er allen Adelichen Personen zu gefallens, in druck
hatt lassen auszgehen.’ In dat werk besprak Van der Noot de verscheidene soorten
van verzen, naar wat beweerd wordt in de ‘Apologie’ van
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Hendrick Ackermans (P.W. 1581-85); nadat Ackermans uitgelegd heeft wat
‘Heerlycke, Ghemeyn, ende Lyricksche veerschen’ zijn, voegt hij er bij: ‘Van al ditte
salmen haest breeder bescheedt vinden, in de kunst der Poëteryen die ons Poët
gemaect heeft.’
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IV. ‘Het Theatre’

In Londen verdwaald, terwijl te Antwerpen zijn goederen in beslag werden genomen,
voelde de uitwijkeling Van der Noot het ongeluk op hem neerstorten. Midden in 't
oproerige leven dat hij door zijn psalmen aanwakkerde, moest hij zich de heraut
ener menigte geloven, en zijne kunst was daar gedragen op de hoop en den wil van
velen. Wat bleef daar nog van over? Op wien mocht hij in zijn Brabant nog rekenen?
Zijn vijanden hadden er de bovenhand; de macht die hij had willen vastgrijpen was
nu voor goed verloren. Hij trad in een onzeker leven, en liet achter zich niets dan
zijn ingevallen jeugd. Hij pakte zich saam, wilde een troost in zijn streng geloof
zoeken. En het zal wel meer geweest zijn dan een rhetorikale gemeenplaats,
wanneer hij van de vergankelijkheid der aardse dingen zong, in dat boekje, waarin
wij ook de bitterste en bijtendste uitdrukking van zijn haat der Roomsen vinden: ‘Het
Theatre oft Toon-neel, waer in ter eender de ongelucken ende elenden die den
werelts gesinden ende boosen menschen toecomen: ende op dander syde tgheluck,
goet ende rusten die de gheloovighe ghenieten, vertoont worden’... Van dat ‘gheluck,
goet ende ruste’ is er in 't werkje minder spraak, en overigens geeft de titel er niet
juist de hoofdgedachte van weer:
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al 't wereldse is vergankelijk, wij mogen ons door zucht naar goud, roem of vleselijke
liefde niet laten verleiden, maar ons alleen naar de onvergankelijke goddelijkheid
wenden.
‘Het Theatre’ is opgedragen aan Rogier Martens, ‘Riddere ende Meyer van de
lofweerdige Stadt van Londen’: men bemerkt dat onze dichter hier weer op de gunst
van gezaghebbenden uit is. Buiten een Carmen M. Rabilae (anagramma van Barlaei),
een ander latijns gedicht van Goossenius, en ene ‘ode’ van Lucas de Heere ‘op de
Visioenen van mijn Heere vander Noot’, bevat het werk poëtische vertalingen uit
Petrarca en Joachim du Bellay, en vier sonnetten naar de Apokalupsis, waarop dan
een uitvoerige commentaar volgt. Bij elk gedicht is een in hout gesneden plaat
gevoegd, - en daarom misschien worden hier de canzonen van Petrarca
‘Epigrammen’ genoemd, dit woord zijnde in zijn etymologischen zin opgevat? In
onze letterkunde is Van der Noot's ‘Theatre’ een der eerste ‘verluchte’ uitgaven van
dien aard. Dank zij de snelle ontwikkeling der houtsneekunst, had zich de mode der
‘Emblemata’, uit Italië gekomen, spoedig in Frankrijk en ook wel in Duitsland
verspreid. De Antwerpse uitgaven van het Emblematum Liber van Alciatus, vader
van dat genre, waren nog niet verschenen, maar de uitgaven van Lyon moesten
hier zeer bekend zijn, alsmede de Divises heroiques van Claudius Paradinus,
waarvan in 1562 ene uitgave in Antwerpen uitkwam, en vooral de Emblemata van
Sambucus (Antwerpen 1564, 1566, 1569, enz.). Van 1567 zijn ‘De Warachtighe
Fabulen der Dieren’ een plaatwerk met bijschriften van Eduard
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de Deene, waarvan Vondel zijn ‘Vorstelycke Warande der Dieren’ later moest
maken. Die boekjes, die dikwijls herdrukt werden (de mode der Emblemata, Icones,
enz. is sedert nooit geheel verloren gegaan) voldeden aan de behoefte van een
uitgebreid publiek. In de meeste dier prentenboeken waren de ‘beeldekens’ wel het
voornaamste, en doorgaans was er geen andere tekst dan een zedelerend tweevers.
De prenten van het ‘Theatre’ verschenen zelfs afzonderlijk (Londen 1571) en terloops
mag hier aangeduid worden dat de engelse vertaling van het ‘Theatre’ (Londen
1569) het eerste emblem-book is, dat in Engeland verscheen. Van der Noot, die
een liefhebber van alle kunsten was en ze als zusters verenigd wilde zien gaan,
heeft er steeds aan gehouden, zijne werken in mooie uitvoering en met rijkelijke
verluchting in de wereld te zenden, maar voor het eerst stelde hij, tegenover de
allegorische platen, en in volkomen evenwicht met deze, gedichten die op zich zelf
ene kunstwaarde hebben.
In die gedichten mag men zeker geen vreugde aan het leven om het leven zelf
zoeken, en het ‘Tis al verganckelijck sonder de liefde Gods’ klinkt ons van op den
drempel tegen als een lange weergalm uit de Middeleeuwen. Overigens schijnt Van
der Noot de zedelijke strekking van zijn werkje wel voor 't gewichtigste te houden;
hij heeft de driften van zijnen tijd gezien, en de aantrekkingskracht van 't kwaad op
de menigte: ‘Hierom hebbe ic (vliedende ledicheyt die een moeder ende wortele
alder quaden is) onder ander wercken dit boecxken ghemaect, waerinne ick int corte
betoone, hoe ydel, snoode ende bedrieghelyck de ertsche ende werelt-
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lyke saken syn, ende in wat verdriet, onruste ende ellende de ertsche menschen
diese volgen, dienen ende begheiren vallen.’ Maar de Renaissance heerst hier voort
in de ietwat modern-melancholische tint van 't gevoel der vergankelijkheid, in den
natuurlijken gang der allegorie, in het beeldenrijke der voorstellingen, in den
sonnetvorm, in de vrije beweging van den jamben-rythmus.
Van der Noot heeft ons de bronnen zijner gedichten zelf aangegeven: ‘Van welcke
gesichten den geleerden Poët M. Franciscus Petrarcha, edel man van Florensen,
de ses eerste in Tuscaens geschreven heeft... de welcke ick, omdat sy wel tot deser
materien dienen, in onze Brabantsche sprake overgeset hebbe.’
1

‘De ander tiene naestvolghende ghesichten heeft Ioachim de Bellay ghemaeckt,
een Fransoys Edelman, ende een van de excellentste Poëten van Vranckryck, ende
ick hebse (ghemerckt sy tot onsen voornemen dienen) in Brabants ghemaect.’
‘...Ick [heb] oock vier ghesichten wt den Apocalipso ghenomen, ende in vier
Sonetten ghemaeckt...’
De hier vertaalde verzen van Petrarca zijn de Canzone III In Morte di Madonna
Laura: Standomi un giorno, solo, a la fenestra... Verwey stelt vast (aant. 25) dat Van
der Noot ‘de vizioenen van Petrarca niet zooals hij zelf beweert en tot nu toe geloofd
is, uit het Italiaansch, maar uit het Fransch van Marot vertaald’ heeft. Dit zou ons al
vreemd voorkomen, vermits Van der Noot meermalen, bijv. in 't ‘Bosken,’ rechtstreeks
uit het Italiaans vertaalde, en zeker Petrarca in den oorspronkelijken tekst las. Een
nauwlettende vergelijking van Petrarca's canzone met Marot's ‘Des Visions de
Petrar-
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que de tuscan en françoys,’ bewijst dat Van der Noot wèl naar Petrarca vertaald
heeft, maar zich daarbij van den fransen tekst beholpen. De vlaamse ‘Epigram’ (abc
abc def def) komt meer overeen met de stroof van Petrarca (abc abc cdeedd) dan
met die van Marot (abaabbccdeed): Van der Noot heeft eenvoudig het schema der
zes eerste verzen van de italiaanse stroof ook op de zes volgende verzen toegepast.
De drieregelige coda heeft hij juister door drie verzen weergegeven, dan Marot, die
er een ‘quatrain’ van maakt. Ook sloot Van der Noot zich nauwer bij Petrarca aan,
doordat hij slechts slepende rijmen gebruikte.
Soms volgt de vlaamse tekst Petrarca èn Marot na in éénzelfde vers; b.v. stroof
II, vers 4:
E'l mar tranquillo, e l'aura era soave Doulx fut le vent, la mer paisible et coye De zee was calm, d'weer was stil ende in vrë -

Zo ook in str. V, waar de vertaler wel dichter bij Marot komt, maar de verhouding
der zinnen die van Petrarca blijft.
Onbetwijfelbaar is het, dat zeer veel, in die ‘Epigrammen’, direct uit Marot genomen
is. B.v.:
Str. I, v. 2: devant mes yeulx - voer mij.
idem v. 4: fera - bische - hinde.
idem v. 8: si forte - par mortel effort - met nijdighe treken (nijdighe geeft het woord
‘envieux’ van vers 6 weer).
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II, 2-3:
Con le sarte di seta, e d'or la vela,
Tutto d'avorio e d'ebeno contesta; Qui tout d'hebene et blanc yvoire estoit,
A voiles d'or et a cordes de soye; Van out ivoir ghemaect en eben houte,
Met t'seyl van gout, en met touwen van sye; -

IV, 7:
Ivi m'assisi - La j'assis mon desir Hier sette' ick op mynen sin en behaghen -

V, 7:
Ogni cosa al fin vola Que diray plus? toute chose enfin passe: Wat segh ick meer? alle dinck loopt ten ende. -

Vg. overigens I, 6-7; II, 10; III, 1, 8-9; V, 3, 8; VI, 6.
Maar het staat niettemin vast, dat verscheidene verzen zich veel nauwer bij
Petrarca dan bij Marot aansluiten:
I, 3: stanco - fasché - verslagen.
id. 5: da far arder Giove - pour plaire au souverain des dieux - om Jovem te doen
blaken.
I, 6: veltri - chiens envieux - honden snel.
id. 10: cheoir bevindt zich alleen bij Marot.
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II, 5-9:
E'l ciel qual è, se nulla nube il vela:
Ella carca di ricca merce onesta.
Poi repente tempesta
Oriental turbò si l'aere, e l'onde,
Che la nave percosse ad uno scoglio.
- Le ciel par tout cler se manifestoit.
La belle nef pour sa charge portoit
Riches tresors; mais tempeste subite,
En troublant l'air, ceste mer tant irrite,
Que la nef heurte un roc caché soubz l'onde.
- De locht was claer sonder wolcke oft floute:
T'schip was bevracht met ware schoon en blye,
Maar eenen storm comende wt den oosten,
Beruerde so de zee ende de lochte,
Dat sy dit schip teghen een roetse dreven.

Vg. verder III, 4; IV, 3-6, 10; V, 11; VI, 1-3.
De vertaling is zo getrouw mogelijk, en soms treffen ons aangename verrassingen
als het langgedragene:
De zee was calm, d'weer was stil ende in vrë...
(Epigr. II)

of het zo spontane:
Onder sijn schay hoorde ick singhen en fluyten
De voghelkens, met so soeten ghetiere...
(Epigr. III.)

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

709
Maar dikwijls ook gaat de bevallige vrouwelijke klank van Petrarca's vers geheel
verloren. B.v. in het 6e Epigram, waar
Come fior colto langue
Lieta si dipartio, non che secura,

verkeerd opgevat werd, en nogal gek weergegeven door:
Queelde ghelijck een afgheplucte blomme:
Dies sy verheucht spranck int ruyme en int wye.

Een ander treffend voorbeeld, hoe de zo bijzonder petrarchische rythmus soms tot
proza verstramd wordt, is in de coda te vinden:
Canzon, tu poi ben dire:
Queste sei visioni al signor mio
Han fatto un dolce di morir desio.
- Segt vry myn liet, dees ses groote ghesichten,
Mynen Heer soo iammerlyck onstichten,
Dat tsterven hem voer d'leven sou ghenoegen.

De elf volgende sonnetten zijn vertaald uit den ‘Songe de Joachim du Bellay’. Die
allegorieën werden den fransen dichter, toen hij zich in Rome bevond, door den val
der wereld-beheersende stad ingegeven. Van der Noot heeft vijf sonnetten van de
reeks weggelaten. Over 't algemeen heeft hij weinig veranderd aan den gang der
gedichten en zich aan de maat van 't oorspronkelijke
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gehouden (behalve in 't laatste sonnet: vijfvoetige verzen bij Du Bellay,
alexandrijnen bij Van der Noot). Natuurlijk kon ene vertaling van sonnetten niet
doorgevoerd worden zonder bijmenging van menig stopwoord, maar toch is hier de
meesterschap over het vers klaarblijkelijk; dikwijls klinkt de zin vol en vast, en in de
keus der uitdrukkingen komt hier en daar een rechtstreeks gevoel der werkelijkheid
te voorschijn. Opmerkelijk is het, hoe schuchter Van der Noot de germaanse
woordkoppelingen vermijdt, die de Pléiade met geweld in de franse poëzie wilde
invoeren, en die later zo menigvuldig bij Spieghel en Van Mander bloeien: b.v. wordt
door hem ‘à long-flottans cheveux’ (sonnet IX) eenvoudig vertaald door: ‘met lanck
ende verlockt haer’.
Verrassend zijn de vier sonnetten uit de Apocalupsis, die zeker - reeds ene
vluchtige vergelijking met den tekst van 't franse ‘Theatre’ bewijst het ten vollegeen
vertalingen zijn. Zij zijn genomen uit hoofdstuk XIII, XVII, XIX en XXI der vizioenen
van Johannes. Die machtige en groot-klinkende alexandrijnen zijn iets geheel nieuws,
en in 't werk van Van der Noot treffen we nergens zo'n vreeslijken ernst aan:
Ick sach op een wit peert sitten den man ghetrouwe,
Hebbende ooghen als vier, en op sijn hooft veel croonen,
Synen naem was d'woort Gods, syn cleet bebloet was scoone,... enz.
...En de vogelen syn versayt van heur vleesch t' eten.

Hier hebben alle klanken hun vol gewicht, hier heeft Van der Noot den bijzonderen
klank en de plastiek van
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't alexandrijn gevat, begrepen wat met de massieve en hoge vlucht van 't nederlands
alexandrijn te bereiken was. Hoe vast en zeker en breed gaan die verzen niet:
En eenen waterstroom claerder dan claer christael,
Lieper deur, uut gods stoel, en tot troost der gemeente
Wies t' hout des levens daer vruchtbaer, t' siaers twelf mael.

Ik moet hier nog een sonnet vermelden, dat in den proza-commentaar aangehaald
wordt:
Roomen is een bordeel daermen noch siet boeleren
Tsamen siele ende lijf, daer d' lichaem vierich blaect
Deur t' flammich bugghers vier, daermen de siele naect
Met heuren vuylen beul Antichrist siet hoereren... enz.

Dit sonnet, zegt Van der Noot, ‘dit sonnet, (dwelck ik te voren met Alexandrijnsche
veersen in duyts gheset hadde) [heb ick] hier bij laten voeghen’ ... Het is wel
waarschijnlijk dat wij hier te doen hebben met de vertaling van een frans sonnet,
dat in het franse ‘Theatre’ luidt:
Je say a mon regret que Rome est un bourdeau, enz.

Het merkwaardige is, dat dit stuk, in wellicht zuiverder tekst, zich nog bevindt op
blz. 11 van La chasse de la beste romaine... par George Thomson... Genève, Ph.
Albert, 1611. Sprekende van Rome zegt de schrijver: ‘Iodelle l'a nayfuement
pourtraite en ces vers,’ en geeft onmiddel-
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lijk daarop, zonder titel, hetzelfde sonnet, dat aanvangt:
aant.

Ie sçay bien, du Bellay, que Rome est le bordeau... enz.

Verder wijken beide franse sonnetten slechts in enige onbeduidende bijzonderheden
van elkander af. Waarschijnlijk werd het gedicht ingegeven door het verschijnen
van Le premier livre des Antiqvitez de Rome... par Iach. dv Bellay ang. plus vn songe
ov vision... A Paris... M.D.LVIII... Maar is het nu werkelijk van Jodelle? Het is alleen
in 't boekje van Van der Noot en in dat van Thomson te vinden. En waar heeft Van
2

der Noot het leren kennen?
Dat sonnet stemt volkomen overeen met den uiterst hevigen toon van het lange
pamflet, waarin de commentaar van het ‘Theatre’ ontaardt. De sonnetten van du
Bellay lokken ene verhandeling uit over de grootheid en den val der Heilige Stad,
en zo komt er Van der Noot natuurlijk toe, den Bisschop van Rome aan te vallen.
Op de roomse Kerk en den pauselijken Antichrist wordt dan, zo uitvoerig mogelijk,
heel de symboliek der sonnetten uit de Apocalupsis toegepast, en hier vlamt en tiert
een buitengewone haat. Van der Noot schimpt met een echte razernij. Liever dan
zijn uitscheldingen zal ik een proefje van levendig proza aanhalen, dat wel de waarde
van Marnix' proza niet heeft, maar ons toch reeds als zeer kenmerkend voorkomt:
‘Sy hebben nu heure Afgoden versien ende vermaect; Nieu neusen ende handen
aen ghelapt, gheschildert, vernist, ende gheblancket, die sy nu wederomme als
utsinnighe ende rasende menschen op een berie setten,
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ende daer mede de stadt deure in hunne processien loopen, eerende de selve
beelden (die sy met nieu syden ende gulden koerssen gecleet ende met gout,
peerlen, ghesteenten, pater nosters, riemen, borsen, ende oock met bloemen,
meyen, ende cruyt, verchiert hebben) met sanghen ende verscheyden instrumenten
van musycke... sy houden nu wederomme hunne duyvelsche feesten, processien,
ommeganghen ende kermissen, men drinckter, men clinckter, men braster, men
hoereerter, men vechter, men steckter ende ketster, men houter nu wederomme
vryelyck alle vuyl ravotten, hoeren ende boeven, ruffianen, copelerssen ende
dienaers der boosheyt ende duysterheyt hebben nu wederomme neringhe.’
Heel het einde van dat smaadschrift is in den strengvromen toon van een
calvinistisch sermoen gehouden, tot het op volzinnen sluit, als de volgende, die uit
een rijk individualiteitsgevoel schijnt te komen, en het boekje goed resumeert: ‘Hierom
trect v herte van alle ertsche, vleeschelyke ende verganckelycke saken, ende laet
uwen gheest tot hemelsche ende onverganckelycke saken opghetrocken worden,
soo suldy deur den heylighen gheest herboren, ende met het woord Gods versterct
sijnde, eenen Microcosmus, dat is, een geheel werelt op den cleynen voet, ghenompt
moghen wesen.’
‘Het Theatre oft Toon-neel’ viel zeer in den smaak, en weldra verschenen een
franse (1568), een engelse (1569) en een duitse vertaling (1572).
De franse uitgave is opgedragen aan koningin Elizabeth (28 October 1568), en
bevat nog een frans sonnet van Lucas de Heere: ‘Si l'envie vous prend de veoir
l'estat du monde...’ (met leus: Quodque primum
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verissimum). De lezing der sonnetten van Marot en du Bellay is er eenvoudig in
overgenomen.
De engelse vertaling werd insgelijks aan koningin Elizabeth opgedragen (25 Mei
1569). De ‘Epigrams’ zijn hier gerijmde sonnetten geworden (abab cdcd efefgg), de
sonnetten echter heeft men in ‘blank verse’ weergegeven. Daarop volgt het proza,
betiteld: A Briefe Declaration of the Authour upon his visions, taken out of the holy
scriptures, and dyvers Orators, Poetes, Philosophers, and true histories. Translated
out of French into Englishe by Theodore Roest.
Het proza werd dus uit het frans vertaald, en niet door den dichter zelf. Maar Van
der Noot beweert dat hij de verzen uit het Vlaams vertaalde: de zes eerste Visions
zijn van den learned Poete M. Francisce Petrarche, Gentleman of Florence... ‘which
because they serve wel to our purpose, I have out of the Brabants speache, turned
them into the Englishe tongue... The other ten visions next ensuing, are described
of one Joachim du Bellay, Gentleman of France, the whiche also, bicause they serve
to our purpose, I have translated them out of Dutch into English.’
Het moet ons al zeer zonderling voorkomen, dat een Brabander, die zijn proza
door een anderen schrijver moest laten vertalen (misschien is ook de vertaling der
voorrede van Roest?) zo mooi gebouwde engelse verzen zou leveren. Maar de
vergelijking der gedichten bewijst ten stelligste dat zij allen (ook de sonnetten naar
de Apocalupsis) rechtstreeks uit het Frans vertaald zijn: noch de italiaanse, noch
de vlaamse tekst werden geraadpleegd. De sonnetten van du Bellay zijn zeer
zorgvuldig
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bijna woord voor woord naar 't oorspronkelijke vertaald. In 't schrijven dier engelse
gedichten heeft Van der Noot geen hand gehad: van alle andere redens afgezien,
hoe zouden wij kunnen verklaren dat het vers der laatste ‘Epigram,’ zo verkeerd
door Van der Noot opgevat (en de onzin bevindt zich weer in de duitse uitgave) hier
zeer juist en in zuivere poëzie weergegeven is;
Wherewith she languisht as the gathered floure;
And, well assur'd, she mounted up to joy.

Wie heeft die verzen uit het Frans vertaald? De vraag is van gewicht, want die
vertaling heeft een betekenis in de ontwikkeling der engelse dichtkunst. Vele
sonnetten waren vroeger niet verschenen, en ook het ‘blank verse’ had men zeer
weinig gebezigd. En het ‘blank verse’ dat ons hier bezighoudt is zeker veel beter
dan dat van Surrey (in zijn tweede en derde boek der aeneid, 1557) en zelfs dan
dat van Gascoigne's Steele Glasse, dat van 1575 is. Een onmiddellijken invloed
van dat vers kan men nagaan in de nieuwe uitgaaf van The Ship of Fools, dat kort
na A Theatre verscheen: daar werd, als om een fijneren smaak te bevredigen, bij
de onbeholpen ‘rime-royal’ van Barclay, Locher's vertaling in latijnse elegische
3

verzen, het conventionele metrum der Emblemata, bijgevoegd.
Nu stelt zich de belangrijke vraag: is die vertaling niet van Edmund Spenser? In
1591 verscheen van hem een boekdeel verzen, onder den titel: ‘Complaints.
Containing sundrie small Poems of the Worlds Vanitie... By Ed. Sp. London. Imprinted
for William Ponsonbie...
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1591.’ Daar bevinden zich o.a. The Visions of Bellay (ene nieuwe vertaling, in
sonnetvorm, van den gehelen ‘Songe’, met de sonnetten die Van der Noot
weggelaten had) en daarachter The Visions of Petrarch. Formerly translated. Dit
zijn de Epigrams van A Theatre; alleen werd de chiusa door een sonnet vervangen.
De sonnetten uit de Apocalupsis ontbreken.
Spenser zou die vertaling geschreven hebben, toen hij de school van Merchant
Taylor verliet, en als beursstudent aangenomen werd te Cambridge, in Pembroke
Hall (thans Pembroke College); in dat jaar 1569 was hij maar zeventien jaar. Van
der Noot, zegt de laatste uitgever van Spenser, Alex. B. Grosart, in de voorrede
zijner uitgaaf, ‘must have employed the promising and fluent school-boy to furnish
him with an English versified form, of which he himself took the credit, for
compositions which he professes to have known only in the Brabants or Dutch
translations’... En Grosart drukt op het gewicht van dat vraagstuk aan: ‘It is a central
fact in the story of our national literature, and specifically in the story of the origin
and progress of that “blank verse” which was predestined soon to grow so mighty
and marvellous an instrument in the hands of Christopher Marlowe and Shakespeare,
and onward of Milton, Cowper and Wordsworth. By the achievement of these “blank
verse” sonnets and the rhymed Petrarch Sonnets, young Spenser gave promise of
that supremacy which he ultimately asserted over Surrey and other early Singers.’
Grosart spreekt hier, zeer scherp, de mening der meeste uitgevers van Spenser uit.
E. Koeppel (Engl. Stud. XV. Bd.) bestrijdt die ziens-
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wijze. Het is echter jammer dat noch Grosart noch Koeppel rekening gehouden
hebben met den vlaamsen tekst van Het Theatre. Grosart had dan, onder andere
vergissingen, vermeden te beweren dat ‘no “Brabant” or “Dutch” translation of
Petrarch or Bellay is known to have existed in 1569, and the earliest of the “Theatre”
containing these Sonnets is Cologne 1572.’
Eerst moeten wij aannemen dat het wel het werk van Spenser is, dat de uitgave
van 1591 bevat. Al zegt de drukker Ponsonby in de voorrede hoe moeilijk het hem
viel de verspreide kleinere gedichten van Spenser te verzamelen, toch mogen we
niet aannemen dat hij vreemd goed onder 't paviljoen van Spenser zou hebben laten
doorgaan. Voor de echtheid dier verzameling pleit reeds het bijzonder spenseriaanse
der taal. In 1595 liet Ponsonby nog Colin Clout van Spenser verschijnen, in 't zelfde
jaar de Amoretti and Epithalamion, in 1596 de Fowre Hymnes, en het Prothalamion:
Spenser had dus viermaal de gelegenheid om de sonnetten der Complaints te
verloochenen, en heeft het geenszins gedaan. Overigens, dat hij Marot en du Bellay
veel gelezen had, dikwijls vertaalde en navolgde, blijkt uit zijne andere werken ook.
Dat de visioenen van Petrarca ‘formerly translated’ waren kan op twee
verschillende wijzen uitgelegd worden: of Spenser wilde die als een werk zijner
jeugd voorstellen, ofwel aantonen dat hij die van een vroeger schrijver overgenomen
had. Maar waarom noemt hij dien niet? Waarom spreekt hij niet uitdrukkelijker? En
waarom brengt hij verbeteringen aan in die verzen, en vervangt de chiusa door een
sonnet, dat wel van hem is? Waarom zou hij de verzen van een ander gaan op rijm
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brengen? Veel natuurlijker is 't dat hij dat met zijn eigen werk doet. Waarschijnlijk
heeft hem, na enigen tijd, het ‘blank verse’ niet meer bevredigd; en bij de bewerking
van du Bellay's sonnetten zal hij 't niet noodig geacht hebben, naar een vertaling te
verwijzen, waarover hij minder tevreden was; maar bij de Visions of Petrarch wilde
hij aanduiden dat het werk zijner jeugd was: formerly translated.
In dit vraagstuk schijnt me de dichterlijke waarde der vertaling van het Theatre
van zeer groot gewicht. Wie, buiten Spenser, had zo'n ‘blank verse’ kunnen schrijven?
Dat hij zo vroeg dichtte is niet onwaarschijnlijk, vermits hij in 1579 reeds met zoveel
werk voor den dag kwam. De innerlijke waarde der vertaling, schijnt mij, als
bewijsreden, niet te moeten onderdoen voor de taalcritiek der philologen. Men moet
al goed thuis zijn op gebied van Spenser-philologie, om te weten wie gelijk heeft:
Grosart die beweert: ‘Looking closely into the Petrarch series, it will be felt that their
style is decisively that of Spenser in his early manner... Character and cadence are
pre-eminently Spenserian here and throughout’ of Koeppel die zegt: ‘Die Gedichte
des “Theatre” von 1569 zeigen keine spur der so augenfälligen färbung der
Spenser'schen sprache.’
Koeppel bewijst, door vergelijking der teksten, dat, terwijl de vertaler van 1569
zich zeer nauwlettend aan 't oorspronkelijke houdt, en zelfs, ‘wenn er, wie bei der
übersetzung aus Marot, mit der schwierigkeit des reimes zu kämpfen hatte, seiner
vorlage so eng wie irgend möglich anschloss’, de vertaler van 1591 integendeel en Spenser over 't algemeen - met tamelijk weinig
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zorg vertaalt, en er niet op ziet om aan de betekenis van den tekst wat te
veranderen. Maar wij vinden het geenszins onmogelijk, dat de jongeling die in 1569
zeer zorgvuldig en vlijtig vertaalde, in 1591 veel vluchtiger te werk ging, en niet met
angst bij den oorspronkelijken tekst bleef. Van veel meer waarde is 't argument, dat
de vertaling van 1591 van ene geringere kennis der franse taal getuigt dan die van
1569. Maar hier ook is, van dichtbij bekeken, die berg van critiek zo imponerend
niet: zeker, Spenser heeft dikwijls met den tekst wat omgesprongen; maar ik vind
enkel drie plaatsen, waar het blijkt dat hij den fransen tekst werkelijk niet begrepen
heeft. Zij bevinden zich niet in de Visions of Petrarch noch in de Visions of Bellay,
maar in de vertaling: The Ruines of Rome by Bellay, die insgelijks in de Complaints
van 1591 opgenomen is. Ziehier:
Son. I:
Trois fois cernant sous le voile des cieux
De voz tombeaux le tour devotieux,
A haulte voix, trois fois, je vous appelle.

Spenser:
Thrice having seene under the heavens veale,
Your toombs devoted compasse over all,
Thrice unto you with loud voice I appeale.

Son. II:
Le Babylonien ses haults murs vantera,
Et ses vergers en l'air...
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Spenser:
Great Babylon her haughtie walls will praise
And sharped steeples high shot up in ayre.

Son. XVII:
Alors, on vid la corneille germaine,
Se deguisant feindre l'aigle romaine,
Et vers le ciel s'élever de rechef...

Spenser:
Then was the Germane Raven in disguise
That Roman Eagle seene to cleave asunder,
And towards heaven freshly to arise.

Misschien berust deze laatste misvatting op een drukfout: fendre voor feindre? Maar
in die reeks van 33 sonnetten (The Ruines of Rome) zijn er slechts drie dergelijke
vergissingen, en al zijn er geen fouten in de zo zorgvuldige vertaling van 1569 (21
sonnetten), voldoende schijnt me dit nog niet om op die vertaling den naam van
Edmund Spenser definitief uit te schrappen.
Grosart heeft de mening verdedigd, dat, in de September-Eclogue van The
Shepheardes Calender, Spenser zijn ‘vriend’ Van der Noot heeft laten optreden
onder den naam van Diggon Davie. Dit is echter slechts een veronderstelling, die
uiterst lastig te bewijzen valt. Of Van der Noot Spenser gekend heeft blijft in 't
onzekere.
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In het ‘Theatrum, das ist Schawplatz’, dat in 1572 te Keulen verscheen, ingeleid
door 't gedicht van Barlaeus, latijnse verzen van Johannes Gigas Secundus, en
duits gerijmel van een Gotschalk Sollingen, ‘Maler vnd ein liebhaber der Poeterey’,
en opgedragen aan ‘Herren Herman Graffen zu Newenar vnd Moersz, Herr zu
Bedtbur, etc.’, zijn al de gedichten letterlijk uit het Vlaams vertaald, zonder
bemiddeling van den fransen tekst. Soms met zonderlinge misvattingen. B.v. het
laatste vers van 't vijfde epigram:
D'welcke my deert, dies ick nu pijne dooghe.

In 't Duits:
Welchs mich taurt sehr, grosz pein leid ich in Augen.

De vertaler - een zekere Balthasar Froe, ‘Rechenmeister zu Cöln’ - trachtte, uit Van
der Noot's belachelijk vers: Dies sy verheucht spranck int ruyme en int wye, - toch
enigen zin te redden. Maar hoe ver zijn we nu van Petrarca geraakt:
Deszhalb sie wie ein abgebrochen blume
Gequelt, des sie erhupfft vnd spranck auff seidte.

Het rijmschema van het sonnet is nergens zeer zuiver toegepast, en de vertaler
stelt zich heel makkelijk tevreden met assonantiën.
Het belangrijkste dier uitgave is, dat men er van een calvinistisch geurtje niets
meer in bespeurt. Zelfs werden
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in 't gedicht van Barlaeus de woorden: Haec Babylon legat... vervangen door: Haec
Doctus legat... De commentaar, die rechtstreeks uit het Nederlands vertaald is,
maar die hier broksgewijs gegeven wordt, na elke groep gedichten waartoe hij
betrekking heeft, heeft Van der Noot merkelijk overzien en ingekort. Heel het pamflet
tegen den Bisschop van Rome, waartoe de sonnetten van du Bellay aanleiding
hadden gegeven, is hier weggelaten. Wat vroeger, in de drie eerste sonnetten naar
de Apocalupsis, tegen den pauselijken Antichrist gericht was, wordt nu een beeld
van den duivel, van het kwaad in 't algemeen. Achter het laatste sonnet zijn zes
nieuwe bladzijden proza bijgevoegd, die echter niet kenmerkend zijn, en verder
werden enige rhetorische uiteenzettingen van plaats veranderd. Maar het grootste
deel van den commentaar, de aanval tegen de roomse Kerk, is eenvoudig afgevallen.
De schrikkelijke haat tegen de Roomschen, die het Theatre bezielt, blijkt dus wel
na korten duur uitgeblust te zijn. Wat omwenteling gebeurde er in 't bewustzijn van
den antwerpsen jonker, terwijl hij door Europa rondzwierf, verlaten en waarschijnlijk
verarmd? Hoe heeft hij heel zijn geloof, al de hoop zijner jeugd zien instorten? Is
zijn omkeer alleen door gemoedslafheid uit te leggen? Heeft Van der Noot zich
ineens van zijn calvinistische woestheid ontdaan, om gemakkelijker door het leven
te sluipen, en wat brood en geld en roem te bedelen bij machtigen en rijken? Maar
als calvinist had hij in Duitsland ook wel ondersteuning kunnen vinden? Zeker is 't,
dat in zijn nogal onvast gemoed een tegenwerking moest volgen op den
godsdienstigen hartstocht zijner jeugd.
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Veel objectiviteit van geest bezat hij niet: toen het ongeluk op hem neêrkwam, en
hij zich alleen voelde, moest bij hem de verachting des dichters voor het volk iets
meer worden dan een gemeenplaats uit Horatius en Ronsard overgenomen, zij
schoot diepe wortels in zijn hart. Van daar misschien de overtuiging, schoon niet
bewust uitgesproken, dat een sterk gezag, en een zedelijke dwang, als die der Kerk,
er voor de menigte noodzakelijk was? Hij die zo dikwijls het ‘Odi profanum vulgus’
omschreef, moest feitelijk alle hoop op het volk verloren hebben, en daar moesten
ook wel eigen ondervindingen achter steken, sinds hij de muiterij der antwerpse
‘calvers’ bijna zonder weerstand had zien zakken en vallen, en hij zelf, na de
verbeurdverklaring zijner goederen, zonder vrienden had moeten rondzwerven. In
de ‘Apodixe...’ van Grenerus, die van drie of vier jaar later is, zien we hoe ver hij, in
't katholieke Keulen, van de ketters stond, en we vinden er een zin die wel iets leren
kan omtrent de psychologische redens van Van der Noot's bekering: ‘Meidet auch
ein guter Poët die versamlung und geselschafft der Ketzer und Schwetzer, die uber
al da sie in einiger geselschafft kommen disputieren, argueren, dialectiseren willen,
und alle sachen beschimpffen, gegenreden, meinen die zuhörer dahin zuberichten,
gleich ob sie allein verstendig, weisz und gelehrt seien, da sie doch offt nichts wissen,
noch etwas guts thun, ja disputieren offtmals so hefftig das stüll und benck darab
zittern.’ In deze woorden hoort men ook wel gekrenkte eigenliefde, die eigenliefde
die bij Van der Noot soms een ziekelijk karakter aannam. Zij hadden niet genoeg
naar hem geluisterd, die calvinisten,
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die altijd denken ‘dat zij alleen verstandig, wijs en geleerd zijn.’ Met de
lawaaimakende propagandisten wilde Jonker Jan niet meer meêschreeuwen, en
wierd een onverschillige toeschouwer. Zijne reizen, en de ondervinding van 't leven
zelf, hadden afwisseling gebracht langs zijn geestelijken gezichtseinder. Hij erkende
dat wat hem vroeger bezield had, niet de hoofdzaak van 't leven was. En nu hij wat
rijper geworden was moest hem vooral het ‘dialectiseren’ hatelijk zijn, het éénzijdige
redeneren met den blik op één punt gericht, het trekken van regelrechte lijnen door
de ondoorgrondbaar rijke werkelijkheid. Misschien ook groeide in hem ene hogere
ambitie, begon hij te zien dat de zang des dichters hoger en verder slaat dan de
omwentelingen?...
Maar zijne meningen hebben zich zo snel ‘ontwikkeld’, dat we toch met enige
zwakheid van karakter moeten rekening houden. Met een gebrek aan innerlijke
eenheid, aan mannelijk evenwicht. Dat gebrek aan karakter zou hem later een
gewoon brooddichter doen worden. Zoals bij de meeste poëten der Renaissance
zijn bij Van der Noot de dromen altijd schoner dan de daden. Hij begon te geloven
dat de tijden nog niet rijp waren, dat de zaak der Hervorming niet vast genoeg stond.
Zijn vermetele geestdrift was spoedig gekoeld. Buiten een gemakkelijk,
dilettantizerend leven kon er voor hem geen geluk bestaan, en de gunst der groten
scheen hem niet de minste voorwaarde van dat geluk. Met veel mannen der
Renaissance had hij het weer gemeen, dat zijn eigen welzijn hem haast het
middenpunt van alle streven scheen. En lag dat niet reeds opgesloten in zijne leus:
Voeg u naar den tijd, Tempera te Tempori, die voor
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't eerst in 't vlaamse Theatre uitgesproken werd, en die hij van nu af als de zuiverste
wijsheid van zijn leven zo dikwijls zou herhalen? Een ‘practische’ wijsheid was het
zeker.
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V. De Olympiade
Het ‘Cort Begrijp der XII Boecken Olympiados’ is een hoogte in de kunst van Jan
Van der Noot. Het werd volbracht in een tijdperk van frisse rijpheid, die hem toeliet
zich eindelijk aan een groot gedicht aan te spannen, er jaren aan voort te werken
met het geduld der zichzelf kennende kracht maar ook de vrije beweging van een
nog jongen geest. Ongelukkiglijk ligt het kunnen, in dat fragment dat altijd maar een
‘cort begrijp’ moest blijven, zeker weer eens beneden het willen.
Het epos was een ideaal der Renaissance. Het stemde enigszins overeen met
haren zin voor het breed decoratieve. Vooral het voorbeeld van Virgilius, die als de
immer na te volgen zaligmaker der dichtkunst gold, spoorde in die richting aan, en
men wist dat Ronsard, naar wien men nu de ogen gericht hield, sinds jaren aan ene
Franciade werkte. Van der Noot moest ook wel het voortbrengen van een heldendicht
als den hoogsten plicht van zijn literaire werkzaamheid aanzien. Doch was het
gevoel, waarmeê hij de zielebewegingen en het handelen der mensheid waarnam,
niet rechtstreeks en omvattend genoeg, om uit haar daden de warmte van 't sterke
leven te doen slaan. Voor het epos was hij evenmin gemaakt als de meeste dichters
der Renaissance. Ook is

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

727
de Olympiade eigenlijk niets meer dan een zedelijke allegorie: alleen in den titel en
het raam van 't verhaal komt ons nog iets aan een heldendicht herinneren.
Reeds in 1571 werkte Van der Noot aan zijn Olympiade: wij zagen dat de plaat,
door Coornhert gestoken, en voorstellende het gesprek van Van der Noot met
Theude, het jaartal 1571 draagt, en bijzonder voor de Olympiade gemaakt werd.
Misschien zijn de meeste platen van Coornhert tot verluchting van het boek omtrent
dien tijd vervaardigd, wanneer Coornhert en Van der Noot elkaar in het Kleefse
ontmoetten, en misschien was toen al een goed deel van 't werk geschreven. Maar
het ‘Cort Begrijp der XII Boecken Olympiados’ moest eerst in 1579 verschijnen, bij
den terugkeer van Van der Noot in zijn vaderland.
Dat ‘Cort Begrijp’ echter, zoals het ons in 1579 gegeven wordt, en zoals men het
tot nu toe kende, is slechts een brokstuk van 't oorspronkelijke. De oorspronkelijke
tekst verscheen wel is waar nooit in het Vlaams, doch een duitse vertaling van 't
gehele gedicht in zijn zuiveren staat werd enige jaren vóór het ‘Cort Begrijp’
uitgegeven. Daar die duitse vertaling altijd onvermeld bleef, moeten wij die wat
nauwkeuriger beschouwen. Zij verscheen onder den titel van Das Buch Extasis ,
en is ongeveer tweemaal zo lang als de vlaamse lezing.
Zeker is het, dat Van der Noot Das Buch Extasis even als het Cort Begrijp maar
als het plan van een groter werk aanzag, dat in twaalf boeken zou uitkomen, ene
traditionele verdeling van het epos: ‘...propos dignes d'eternelle memoire’, luidt het
in de uitgave van 1579, ‘lesquelles on verra lors que son Olympiade, contenant
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douze Liuvres, sera mis par l'imprimerie en lumière: qui se fera bientost,
moiennant la grace de Dieu’. Een algemeen plan van het werk was waarschijnlijk
sinds lang ontworpen, want platen verwijzen naar datgene der twaalf boeken waarop
zij betrekking hebben. In de laatste Poeticsche Werken , die van 1594 (in 't ged.: A
Polymnia) wordt nog van het ‘cincquiesme livre de ses Olympiades’ gewaagd,
waarin, ‘ayant passé les troupes Assiriënnes, Caldées, Greques en Latines, il trouvoit
entre les Tuscans et Provensals la belle Señora Laura avec son Petrarcha, le
Cardinal Pierre Bembo, Louys Arioste, Lelio Capelupi, De gli Angiolo, avec sa
gracieuse Dame Lucia, Arnaud Daniel, le Compte de Provence Remond Berenguir
avec sa Compaigne Beatris de Savoye, Guilhelm Adhermar, qui mourut d'amour
pour l'honneste Contesse de Die, en d'autres chantants leurs beaus vers’. En op
ene andere plaats: ‘De los quales halleremos mas en el quinto de las Olympiados’
(na de ode aan Carillo). Die grote Olympiade was overigens niet de enige droom
dien Van der Noot nooit verwezenlijken kon.
Das Buch Extasis werd uitgegeven te Keulen (zonder jaartal), met ene pracht
waarin wij de kunstliefhebberij van Jonker Jan herkennen, en die onder duitse
boeken van de tweede helft der 16de eeuw nogal zeldzaam is. Het is mooi gedrukt,
met rijkversierde hoofdletters op elke bladzijde, en is opgeluisterd door zeventien
grote koperplaten en een heerlijk portret van den jongen patriciër, met weelde
uitgedost, de zeer fijne rechterhand rustend op de heup, een lauwerkrans om het
hoofd, en om den hals, als een gouden vlies, een juwelen lierspeler, teken van de
goddelijke macht des dichters, Het
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boek wordt ingeleid door ene ‘Apodixe, das ist ein clare beweisunge und auszlegung
auff das erste und letste bild von des gegenwerdigen Buchs, oder Dialogismus, das
ist zusammensprechung von drey Personen, zu wissen: Jacob, ein Maler, unnd ein
Doctor. Durch D. Hermannum Grenerum’: de geleerde doctor, nogal pedant koutend
met zijn twee vrienden, legt hun de betekenis van al de allegorieën der titelplaat uit,
en dit verschaft hem de gelegenheid om over het wezen der dichtkunst te spreken,
onder voortdurend zwelgen in klassicisme, en zich over onzen dichter in uitbundige
loftuitingen uit te laten. Die voorrede kan niet vroeger dan einde 1572 geschreven
zijn, vermits we daar lezen: ‘Ronsardt hatt jetzunder schon so langk sein Fransiade
under henden gehatt, unnd noch haben wir nit mehr denn die vier erste bücher
gesehen...’ Die vier eerste boeken verschenen in September 1572. Van der Noot's
portret draagt het jaartal 1573. Zeer waarschijnlijk is Das Buch Extasis eerst in 1576
uitgekomen, daar het exemplaar berustend in de Koninklijke Universiteits-Bibliotheek
van Upsala een opdracht bevat aan Theodorus Cocus, ‘Canonico S. Apostolorum
amico suo integerrimo’, met den datum van 20 April 1576. Die opdracht is geen
losse, later bijgevoegde bladzijde, en het staat vast dat wij zeker niet met twee
verscheidene uitgaven te doen hebben. De drukker der voorrede is Felix Röschlin,
‘in der Schmirstrasse’: hij woonde daar reeds in het jaar 1573; en Heinrich von Ach,
1

die het gedicht drukte, wordt te Keulen in 1575-77 vermeld.
Uit de opdracht aan een kanunnik merken wij nog eens hoe de
politiek-godsdienstige opvattingen van Jan Van
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der Noot veranderd waren. In 't gedicht van een M. Pauwels de Schone, aan 't slot
der Extasis opgenomen, wordt beweerd dat dit boek verjaagt
Haet, Smaet, en Nyt, Valsheyt en Muyterye,...
Afgoden dienst, Duuaesheyt en Ketterye...

Ook treft het ons niet te zeer dat het eerste distichon van 't gedicht van Goossenius,
door Grenerus aangehaald: Nuper ut applicui, saevum fugiendo tyrannum, enz.
weggelaten is. Dr. Grenerus drukt er op aan, dat Van der Noot te Antwerpen ‘in
tugend und Gottes forcht’ leefde, ‘wie er von seinen Edelen und frommen Eltern in
der forcht Gottes von seiner jugendt aufferzogen ist.’ Heeft hij vijanden gehad, dan
is 't alleen omdat de deugd gewoonlijk door de menigte veracht wordt. Daar hij zag
dat de ondeugd elken dag toenam en mettertijd de bovenhand kreeg, ‘und mercket
wol das straff darnach folgen würde’ heeft hij middelen gezocht om zich van al die
boosheid los te maken. Maar God heeft hem eerst willen beproeven als het goud
in 't vuur, door ontrouwe vrienden, valse Christenen, en de ‘giftige, falsche und
ungetrewe Creature,’ die in de Olympiade onder den naam van Kosmica wordt
voorgesteld. Maar dat alles heeft hij met deugd en wijsheid verdragen, zich voegend
naar den wil van God. Onbetwijfelbaar is 't echter, dat hij zich tevens zeer tam naar
den wil van den tijd voegde, zoals de slak die hij tekenen liet op de allegorische
pyramide van den omslag: ‘Wenn es schön wetter ist, steckt sie jre hörner ausz,
Wenn es aber sturm und ungewitter ist, so zeugt sie sich in das heuszlin, darinnen
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sie sich erhelt, bisz so lang die zeit besser ist.’ Bij ‘sturm und ungewitter’ vergeet
Van der Noot gaarne dat hij eens calvinist was. Van de echte redens zijner vlucht
uit Antwerpen is hier geen sprake: om taalkennis op te doen, heet het, en daardoor
zijn eigen taal te versieren, heeft hij de bijzonderste landen van Europa doorlopen.
Maar, al scheen hij voor zijn genoegen en eigen ontwikkeling te reizen, zijn geldelijke
toestand moest nogal bedenkelijk zijn, daar wij hem zonder omschrijvingen de
ondersteuning der machtigen en rijken zien najagen. Men heeft hem het zijne
genomen, bekent hij, en hulp heeft hij zeer nodig: ‘Es solten billich alle fromme
Printzen und Herren beystandt thun, damit das solchs werck erscheine, welches
der gantzen Christenheit nutz unnd furderlich sein solte.’ Maar de wereld is zo
bedorven, en leest veel liever Uilenspiegel. ‘Nit desto weniger, ich habe jme [V.d.N.]
gerathen, das Er etliche gute redliche Herren und Edelleuth in Teutschland solt
heimsuchen, vnnd denen etlich seiner werck zeigen und dieselben damit verehren.
Ich zweiffel nit Er wirdt noch liebhaber finden die jm behulfflich vnnd beystandt
werden thun, dann ich hab Teutschlandt wol durchsuchet, und hab dort viel belebter,
redlicher, vnd gelehrter liebhaber der tugent vnd der warheit funden, vnd ich kenne
vnsern Poëten solchen, das Er die wolthaten mit seinem schreiben so wol vergelten
soll, das man jm kein undanckbarkeit wirdt können nachreden.’ Zou zijne
voorzichtigheid op gebied van godsdienstige meningen ten dele aan zijn onzekeren
toestand te wijten zijn?
Eer wij tot een nader onderzoek van Extasis en Cort
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Begrijp overgaan, moet nog bemerkt worden, met welke opsnijderij Van der Noot
op zijn taalkennis pocht, terwijl toch zijn duitse, evenmin als zijn engelse vertalingen,
door hemzelf vervaardigd zijn: ‘Er liset vnd verstehet’, zegt Dr. Grenerus, ‘Er schreibt
vnd spricht so wol alle die beste sprachen die in Europa gebraucht werden, das
man solt sagen, das ein jeder sein naturliche sprach ware...’ Doch zijn ‘Extasis’ heeft
hij, zoals hij het zelf in 't nawoord bestatigt, ‘durch guette zuneigung und liebe so
ich gegen Deutsche Nation trage, In hochteutsch transferieren lassen, Vnangesehen
das ich woll besorgte, die hardigkeit der sprachen, solte die süssigkeit des stili, mit
sampt dem geist vnd rechten verstandt des gantzen wercks, sehr verduncklen vnd
verfrembden.’
Een groot kunstwerk, waarvan een sterk innerlijk gevoel alle onderdelen bepaalt en
tot éne symphonie stemt, is de Olympiade zeker niet. De samenstelling van het
geheel is levenloos, zonder begrip van poëtischen bouw. De gang van 't verhaal,
de opeenvolging der allegorieën, is verward, onduidelijk, beantwoordt geenszins
aan ene dichterlijke noodzakelijkheid, zelfs niet altijd aan de verstandelijke logica.
Maar: voor de eerste maal is een werk van enigen omvang in de bijzondere beweging
der jamben gevoeld. Men weet dat ik niet het mechanische der jambenmaat bedoel
(daarvan is hier zelfs minder te vinden dan in sommige vroegere gedichten van Jan
Van der Noot) maar wel hun geest van frisse vrijheid. De tucht, die er nodig was na
de vormloosheid der Rederijkers, is hier harmonie. Hel en hoog van toon,
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zeker en levendig, statig en lief tevens, zo gaat het gedicht. Hier klinkt de overmoed,
de sierlijke fierheid van den jongen vasten stap der jambe, door een rijken
plantengroei van jeugdig gevoelde beelden, en fraaie gebouwen van allegorieën,
die Van der Noot lief te hebben schijnt meer om het beeld dan om de allegorie zelf.
Men kent het ‘Cort Begrijp der XII Boecken Olympiados’ uit de uitgave van Albert
Verwey. Het onderwerp is de reis van den dichter, door alle verzoekingen der wereld
heen, naar de Deugd en de Poëzie, en van daar tot het Eeuwige Leven. De reinste
openbaring dier idealen is zijne beminde Olympia, nu eens als de werkelijkheid
zijner liefde opgevat, dan weer zinnebeeldig als het voorgevoel van 't onvergankelijke.
2

In een droom heeft hem Mercurius eens de ‘Idee’ getoond van de maagd die
hem tot de zuiverste zaligheid moest doen stijgen, en in gezelschap van allegorische
nimfen wil Van der Noot nu Olympia gaan opzoeken. Maar eerst zal hij de bekoringen
weerstaan van Hedoné (‘Wellust des Vleesch’), van Plutus, wiens dochters Chrysea
(‘Goudt’) en Argyrea (‘Silver’) hem toch volgen, en eindelijk van Euclia (‘Weereldts
eere’), die op een zeer hogen berg woont: doch menigeen, die er met veel last op
klom, wordt ‘daer haest wt geschupt.’
Daar de wereldse schijn geen vat op hem had, mag de dichter nu zijne geliefde
zien, en voor eeuwig schildert Cupido haar beeld in 't diepste van zijn hart:
En voirdts en heeft dit beeld niet afgelaten
Te dolen hier en daer, deuf al de straten
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Myns lichaems teer, deur aderkens en pesen
Tot dat hem heeft meester gemaeckt deur desen
Over myn ieugdt, gants tseghen mynen wille.

Terloops zij bemerkt, dat we dat beeld, dat ‘deur aderkens en pesen’ doolt, bij
Pléiade-dichters dikwijls aantreffen.
Door Olympia wordt hij in een heerlijken tuin geleid, waar in praal en luister de
‘triomf’ van Cupido voorbijgaat: de jonge God, gezeten op een wagen, omringd van
trofeeën en gevolgd door heel een stoet. En daar verschijnt Venus zelf, die aan den
dichter de liefde van Olympia belooft; maar eerst zal hij nog veel om haar moeten
lijden.
Waarom Van der Noot nu oorlof van Olympia neemt - op de wijze dier
zestiendeeuwse afscheidsliederen, waarvan elke regel met ‘Adieu’ aanvangt - om
ze dan weer onmiddellijk terug te vinden, kunnen we lastig gissen. Het verwarde
dier voorstellingen wordt nog verergerd door lyrische stukken: de vreugde van den
dichter toen hij voor de eerste maal zijn liefste zag
Med een huike op heur hoofd, gelijc een borgers vrouwe,

zijn aandoeningen wanneer hij haar voor de eerste maal aansprak (wat weer aan
menige plaats uit dichters der Pléiade herinnert), en de beschrijving van hare
schoonheid, met dat zuivere voorhoofd
3

Gelijck de Zee, als sy is sonder baren.
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Verder zelfs worden sonnetten eenvoudig ingelast, midden in 't verhaal, waaronder
een herziene lezing van het mooie: ‘Ick sach mijn Nimfe int suetste van den Jare’,
4

uit het Bosken, en ene kiese vertaling van Ronsard's sonnet: Je suis un Demy-Dieu.
Doch voort gaat eindelijk de reis, tot Arete en van daar naar Apollo, die met alle
Muzen Van der Noot welkom heet op Helicon, en hem ‘wt Pegasums Fonteyne’
laaft,
Soo dat ick werd' ghemaect Poëet vercoren
Deur 't vlammigh vier dat in mij werd' gheboren.

En dan is 't de gelukkige rust der velden, waar leven, ‘medt heur Vrysters en
Vrindinnen’,
al godlycke Poëten,
Sienders bequaem, en oprechte Profeten...
Hier rusten sy ontrent de water stroomen,
Daer lasen sy onder de Lauren boomen,
Hier songhen sy ontrent de cleer' fonteynen,
Daer dansten sy lustighlyck deur de pleynen.

Maar de schoonheid zijner beminde, door den hemel gezonden om den dichter tot
volkomen kennis van God te brengen, heeft hem nog hogere doelen laten
vermoeden. Weer moet hij Olympia opzoeken om hare liefde te winnen, zij wordt
nu een beeld der eeuwige zaligheid. Theude (‘Godtsgave’) wijst den weg naar
Thelosie (‘d'Eyndt’), en met acht allegorische nimfen, waaronder Pistis, Elpis en
Agapé (‘Gheloove, Hope
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en Liefde’) begeeft Van der Noot zich weer ter reize,
In den naem Godts, om soo med goedt ver-cloeken,
Olimpiam en d'eeuwigh goedt te soeken.

Maar eerst daalt hij nog in een hel, stormend van bloedregen en vuur, huilend van
wangedrochten, ‘Hecaten’ (sic) en ‘Herpijen.’ Doch
med vechten en kerven
Moet-men het ryck der hemelen ver-werven.

Daar komt hem nog de bedriegelijke schijn van Kosmica verzoeken, en moet hij
strijd voeren tegen Ptochia (‘Ermoede’), die hij overwint: voortaan zullen hem Chrysea
en Argyrea vergezellen, doch hun slaaf zal hij niet worden. Was dit de laatste
voorwaarde om in de Elyzese Velden te geraken? Weldra zien wij hem in de
goddelijke rijken heenstappen, waar alle Goden en Godinnen, de bonte troep der
Muzen, en Naiaden, en Faunen, zich in het gelukkige licht vermeien. Daar glanst
Olympia, gekleed ‘na Brabantsche manire.’ Van der Noot kan niet nalaten, zijne
beminde nog eens zorgvuldig te beschrijven; zullen wij er over klagen, die ons met
zoveel lust midden in het verrukkelijk naïeve van het gehele gedicht bewegen?
Olympia wordt hem eindelijk door Venus geschonken, en bekent hem hare liefde,
met lange omarming en tranen van geluk. De verloving wordt gevierd, en een banket
verenigt de lievelingen met heel den Olymp en den Parnassus, rond ambrozijn en
nectar, en allen loven ‘den grooten Heer
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der Heeren.’ Voor de muziek zorgt Phoebus en ‘syn Susters.’
En des houlyx liedt schoone
Suldt ghy eer langh ooc hooren, suet van toone.
5

Wat nu het oorspronkelijk gedicht was, komen wij te weten uit Das Buch Extasis .
Daar ontbrak het bezoek bij Plutus, de tweede beschrijving van Olympia, wanneer
de poëet haar in de Elyzese Velden ontmoet, alsook het lieve tafereel van den kus,
dien de verloofden wisselen. Maar de episode van Ptochia en Chrysea is hier nog
breedvoeriger behandeld, en de hellevaart krijgt meer reliëf. Zij wordt ingeleid door
een dier pessimistische ontboezemingen, over den loop der wereld, die wij zo dikwijls
bij Van der Noot aantreffen:
Kurtz alle welt ist voller weh vnd klage.

Zijne miskenning der Voorzienigheid gaat zelfs zover, dat hij zijn heilige begeleidsters
van zich jaagt:
Es verdross mich das mich die mutter mein
Geborn hat in diese Welt unrein...

De aarde gaat open, de Chimaera dondert op met de Erinnyen. Daar ziet hij
Die hellisch geister, die ohn corper Leben,
Ich sach die hell, dasz Chaos, vnd die nacht,
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Vnd höret auch das gethon, welchs macht
Stix, Pflegeon, Cocithe, hellische flusse...

En, waar ‘des Acherons trawrige wellen brausen,’ en Charon de zich steeds talrijker
aandringende zielen overzet, ontwaart hij Pluto zelf:
Manchen tyran bey jm sitzen vnd stehen,
Deren etlich in wassern vngeheur
Ir wonung han, vnd etliche im fewr...

Maar Van der Noot roept wanhopig God aan, en overwint de wangedrochten. Daar
komen vreugdig zijne nimfen terug, die hem door hare wijsheid versterken, en hem
in het rijk der zaligheid gaan brengen:
Von warer Lieb sie tunckel augen hetten.

Het tweede deel van Das Buch Extasis , dat later in het Cort Begrijp geheel wegviel,
is als een zedelijke paraphrase van 't eerste. Men hoort er de gesprekken van 't
huwelijksmaal, en wat de diepe zin was van dien langen tocht door twijfel, hoop en
strijden, tot het zuiver geluk der onsterflijken. Vol geloof zingt nu de dichter den lof
van God, dien hij eindelijk van aangezicht tot aangezicht mag zien.
In dat tweede deel van 't oorspronkelijk gedicht nemen de lyrische elementen een
zeer grote plaats in - de helft ervan is één gebed - alsook de satirische en wat
huisbakken bespiegelingen over de macht van 't kwaad onder de mensen. De
versmelting van christelijke romantiek en
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classische mythologie, die in 't eerste deel al treft en ons bij zo vele dichters der
Renaissance verwondert, verschijnt hier zo bepaald, op zulk een onbekommerde
en vermetele wijze, dat men er lastig, geloof ik, een evenbeeld van vinden zal. Het
geheel wordt, weliswaar, voorgesteld als een droom, maar blijft een zonderlinge
weerschijn van die complexiteit, die den geest van Van der Noot zo belangrijk maakt.
Een korte ontleding zal het kenmerkende van het gedicht beter doen uitkomen.
In een gesprek met Juno en Philosophy wordt de roeping van den poëet
geschilderd, hoe hij, na de liefde gekend te hebben, in de hengstebron werd gewijd,
de kracht der zeven planeten leerde en ‘all heimlichkeit der natur,’ en hoe eindelijk
de Hel zelf en de Elyzese velden voor hem geen geheim meer bleven. Het ontbreekt
nu natuurlijk niet aan beschouwingen over de ijdelheid der wereld, de
noodwendigheid der beproeving en den prijs van 't eeuwige leven. Die heidense
godheden en zinnebeeldige abstracties spreken op vreemde wijs van den schepper:
Den Gott sag ich dessen Nam ist vnseglig,
Denn mann schreibt Jod. He. Vau gantz vnauszsprechlich,
Dann er ist on pronunciation,
Drumb mann jn auch nent anecphoniton...
Noch nent man diesen Gott der reinigkeit
Das Leben, Liecht, den weg, vnd die warheit,
Schonheit, gütigkeit, sterck, vnd macht darneben,
Drum das er allen vberflusz thut geben,
Vnd hat fur vns seinen Son nit gespart...
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En verder:
Gott hat von dir den Bock genommen hin,
Das ist dein Weltlich Lust, vnd Fleischlich sin,
Vnnd hat Isaac dein Son dir lassen bleiben,
Der allen kummer von dir solt vertreiben.

De wonderen van dien God heeft Van der Noot gezien door de stralen van Olympia's
aangezicht. (Het is opmerkelijk dat, in het duitse gedicht, de naam Olympia hier
voor de eerste maal voorkomt.) Maar hoeveel mensen, die niet rein genoeg zijn om
't geheim der goddelijkheid te vermoeden!
Etliche sich in heiliger Schrifft verwirren,
Vnd machen viel durch jhr Heuchlerey jrren.
Ausz honig machen sie ein schedlich gifft,
Auf das dardurch jhre seckel werdt gesteifft.
Wieder den heiligen Geist etliche liegen.
Mit falscher auszlegung die Leudt betriegen,
Erfinden etwan eine newe Seckt
Dardurch jhr Lob bey allen werdt erweckt.
Einer rufft laudt, hier soll man Christum finden,
Der ander thut jn anders wo verkünden,
Einer spricht, Gotz kirch is an diesem ort,
Ein ander wil sie gar nit haben dort... enz.

Volgt een tafereel van al 't boze dat de wereldkinderen verrichten, tot eindelijk hun
ziel vallen moet, afgesneden door de Parca (sic)

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

741
Zur Hellen grundt von Jesu Christo weit.

Gelukkiglijk heeft Van der Noot den ijdelen schijn der dingen ingezien:
Mehr dann die pest, mein Fleisch will hassen ich,
Vnd dem teufel absagen ewiglich.

Vurig bidt hij tot God, en geeft ons zelfs ene berijming van het Vaderons ten beste,
waarin wij echter zowel Mercurius als Spoude en Ergasia ontmoeten. Zo
hartstochtelijk heft hij zijne ziel naar den Heer, dat zij in laaie vlam tot de hogere
sferen slaat:
Den himmel ich alda offen vernam,
Vnd sah das Gott draussen herunder kam...
Sein Göttlichkeit war wol einig fürware,
Wiewol in drey Personen getheilt ware.

De ontelbare engelen en aartsengelen zingen rond hem in ontzaglijken kring, van
de hemelen tot op aarde. En nu staan alle Goden, Godinnen en Muzen van tafel
op, en eren deemoedig den naam des Heren, terwijl Van der Noot het rijk Gods
voor ogen ziet:
Also das ich ward wiederumb geboren,
Vnd new erschaffen, anders dann zu voren,
Mein seel war gantz ein newe creatur,
Im selben leib, des sie ist ein Figur,
Gott war in mir, vnd mein seel war entflohen
Gantz ausz mir, dann Gott hett sie mir entzohen,
Gottes war ich vnd er war auch gantz mein,
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Das ich glaub das wir beid waren nur ein.

Terwijl de dichter geestdriftig zijne extaze uitzingt, geeft God hem vaderlijken raad,
belooft hem op aarde 't hoogste geluk der liefde met Olympia, en 't eeuwige leven
hiernamaals.
Uit alle monden klinkt nu de heerlijkheid van den Schepper. Olympia kweelt en
speelt ‘auf jrem Zitterlein’; Phoebus, zich begeleidend met zijne lier, heft de
antistrophen aan, en de andere Goden stemmen in de epoden meê. Zo groots bruist
eindelijk de hymne aller geesten door het gehele firmament
Das ich anstundt widerumb zu mir kam,
Zu meinem leib, zwischen schlaffen vnd wachen.

En terwijl hij God looft, wordt hij wakker, en hoort
In zweigen grün singen die Nachtigallen
Neben andern Vöglein mancherley
Die vberall mit lieblichem geschrey
Ir Geheimnusz denen theten ausz singen
Die sich verstehen solcher fremder dingen.
Das grosse Licht war jetzt gestiegen gar
Hoch in den Lufft mit seinem gelben har,
Zum mittag thet es seinen wagen wenden
Von den Septentrionalischen enden:
Als ich vol süsser gedancken ging hin
Vnd lag mir hart vergangner Traum im sin,
Ich batte Gott das mir also geschehen
Mögt, wie ich hett in meinem schlaff gesehen.
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aant.

Men ziet hoezeer de voorstellingen van Jan Van der Noot, althans in het Boek
Extasis, nog vastzaten in de literaire overleveringen der Middeleeuwen. Is 't misschien
aan de vernieuwing van 't godsdienstig gevoel in het tijdperk der Hervorming te
wijten, dat de geest der Renaissance niet dan zeer vervalst kon opgenomen worden?
Gedichten in den vorm van een droom, zoals de Extasis, had de Roman de la
Rose onder onze Rederijkers in zwang gebracht. Men herinnere zich de samenspraak
‘Van pays en oorloghe’ van Anthonis de Roovere, het ‘Testament’ van Gillis de
Rammeleere, ‘de Ure van der Doot’ van Jan van den Dale. Van 't overvloedig gebruik
der allegorieën in de Olympiade mag ook wel de Roman de la Rose enigszins
schuldig gemaakt worden.
Stallaert geloofde aan een rechtstreeksen invloed van den Teuerdanc van Keizer
Maximiliaan op het Cort Begrijp der XII Boecken Olympiados .
Er is echter maar zeer weinig overeenkomst tussen de twee gedichten. De
Teuerdanc, opgesteld om 't huwelijk van keizer Maximiliaan te verheerlijken, vertelt
de levensreis die hem tot Maria van Bourgondië (Erenreich) moest brengen: geleid
door Fürwittig, Unfalo en Neydelhart, die de drie levenstijden betekenen, trotseert
hij veel gevaren, welke vrij eentonig verhaald worden, en geenszins symbolisch
gemeend, zoals de uitleggingen van Melchior Pfintzing op 't einde van 't werk
genoegzaam bewijzen; meestendeels zijn 't gevaren die Maximiliaan werkelijk op
jacht gelopen had. Men zou aan den invloed van honderd symbolische
levensbeschrijvingen kunnen denken, en niet aan den Teuerdanc. Dat Van der Noot
dat gedicht kende, wanneer hij aan zijn Olympiade
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wrocht, is zeer waarschijnlijk: het was in ons land, dank zij 't behandeld onderwerp,
zeer verspreid, en de bijzondere zorg aan die prachtuitgave besteed, moest de
aandacht van een boekkunst-liefhebber als Van der Noot zeer aantrekken.
Zeker is het zelfs, dat Van der Noot den Teuerdanc, althans later, gelezen had:
zulks blijkt uit het sonnet ter gelegenheid der blijde inkomst van aartshertog Ernst
van Oostenrijk teAntwerpen (14 Juni 1594) in de Poet. W. van 1594:
Veurdachtigh, Ongheval noch Nydigh hert verwaten
En konsten den Tuerdanc niet keeren van de schoone
Eerentrijc, die hier droegh der rechter Deughden croone.

Maar de goedmoedig voorthinkende, viervoetige quasijambische rijmelarij van dat
lamme, door en door prozaïsche gedicht, kon Van der Noot niet overweldigen. Er
is in den Teuerdanc iets als de laatste klank van den stijl der oude ridderromans,
geheel vervallend in de Meistersingerij. De allegorie van Jan Van der Noot is van
gans andere soort.
Een naam die ons al spoediger in den geest zou komen, is Dante, die zijn leven
verbeeldde tot al-leven, en de ontwikkeling zijner ziel als reis naar het hoogste geluk,
de onuitsprekelijke zuiverheid, haar door 't volmaaktste vrouwelijk wezen
geopenbaard. Ook de vlaamse dichter daalt in de hel eer hij het goddelijke
aanschouwen mag, en er zijn wel meer overeenkomsten tussen beide gedichten te
erkennen (vg. Kalff, 16de eeuw, II. 252). Dante was hem niet onbekend: in zijne
Poët. W. haalt hij
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ergens het grafschrift van den florentijnsen dichter aan, en in het duitse Theatrum
zegt hij, de Apocalupsissonnetten verklarend: ‘Bei diesen dreyen Thieren vergleicht
der Poet Dantes Algerius auch diese drey vorgemelde sünden.’ Hier wordt
gezinspeeld op den aanvang van 't Inferno, al is de bewering van Van der Noot niet
geheel juist, daar de wolvin van Dante in de Apocalupsis-sonnetten een beer is.
Meer nog dan aan de Commedia zelf herinnert ons de Olympiade aan ene reeks
italiaanse gedichten, die onder den invloed der Commedia geschreven werden,
omtrent het einde der i4de eeuw. Aan allen, zoals aan de Extasis, ligt een visioen
ten gronde. Zij komen ons bewijzen dat vele voorstellingen der Olympiade reeds
literaire gemeenplaatsen waren.
6

In een gedicht zonder titel van Giovanni da Prato, ziet men de zeven Deugden
den dichter uit het woud der dwaling leiden tot de beemd waar zij wonen. Die nimfen
doen ons, men zal 't wel vermoeden, op gebied van zedelijke predikingen niet te
kort: de berg der deugd is tevens de Parnassus, want als bij Van der Noot en zo
menig ander poëet van dien tijd, zijn deugd en dicht, schoonheid en wijsheid
onafscheidbaar. Vermelden we nog Il Quadriregio, van Federigo Frezzi da Foligno
(tussen 1400 en 1403 afgewerkt): het gedicht der vier rijken, waardoor de mens uit
de ellende tot de zaligheid geraakt. Eerst dwaalt hij door het rijk der begeerte, maar
zijn spelemeien met nimfen neemt altijd een treurig eind. In 't tweede boek leidt hem
Minerva tot een kruisweg; maar boven de steile baan der deugd verkiest hij ene
gemakkelijkere, die hem tot in de diepten der hel
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doet dalen. Maar toch stijgt hij (3de boek), dank zij de hulp der godin, door de
zeven gebieden der doodzonden, en eindelijk (4de boek) door de rijken der deugden
(Temperanza, Fortezza, Prudenza, Giustizia, Fede, enz.) tot den aanblik Gods. In
de Amorosa Visione van Bocaccio verschijnt den dichter ene heerlijke
vrouwengestalte die hem tot het hoogste goed wil leiden. Later zal hij dan ook, in
een groten tuin, onder ene menigte der schoonste vrouwen, die zingen, dansen, of
vrolijk praten, zijn eigen beminde vinden, de Fiammetta, wat hem aanleiding geeft
om van 't begin zijner liefde te vertellen. Die Fiammetta, zoals al de Olympias der
Renaissance, is het oer-beeld aller volkomenheid en deugd; en het gehele verhaal
is weer onder den vorm van een droom opgedist.
Wij willen alleen aanwijzen, met welke poëtische voortbrengselen men de
Olympiade te rangschikken heeft. Het onderzoek der bronnen heeft trouwens hier
het gewicht niet dat men er gewoonlijk aan hecht. Hebben de italiaanse en de franse
literatuur op de Olympiade een invloed uitgeoefend, dan is het vooral op het
positiefste, het wezenlijkste van dat werk: de gevoelde gratie der verzen, de
vormenschoonheid der rythmen, de vastheid en den geheimen polsslag der
woorden-bewegingen.
Welke plaats behoort nu aan Das Buch Extasis , met het Theatrum , in de duitse
dichtkunst van dien tijd?
Jamben waren er niet geheel onbekend. Onder den invloed van kerk- en volkslied
had er Martinus Myllius rond 1517 al geschreven, en wat later vinden wij er tamelijk
zuivere van Paul Rebhun (zie b.v. zijne Susanna, in
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1535 voor de eerste maal gespeeld). Een zijner navolgers, Hans Tirolff uit Kahla,
bewerkt rond 1540 den Pammachius van Naogeorg, en zegt dat hij, daar het hem
onmogelijk was in achtsilbige verzen met het latijns oorspronkelijke te wedijveren,
‘jeden Vers als nämlich zweier sillaben durchaus erlängert’ had: eerste voorbeeld
van den jambischen vijfvoeter. Maar die pogingen bleven onvruchtbaar, en Lucas
Mai, met zijne in 1561 of '62 gedrukte comedie ‘von der wunderbarlichen vereinigung
Göttlicher gerechtigkeit und barmherzigkeit,’ mag als de laatste uitloper der school
van Rebhun aanzien worden.
Doch omtrent den tijd van het Theatrum en Das Buch Extasis komt er in de duitse
dichtkunst een nieuwe beweging op, die samen gaat met een eerlijk streven naar
taalzuivering (Spraakleer van Laurentius Albertus Ostrofrancus in 1573, van
Johannes Clajus in 1578, Prosodie van Johannes Engerdus in 1583, en anderen).
Vooral de invloed van Frankrijk deed nieuwe eisen ontstaan. De franse hogescholen,
en het calvinisme, dat zich in Duitsland uitbreidde, richtten het geestelijk leven meer
naar het Westen heen. Daarbij leidde de ontwikkeling van 't volkslied, dat
gezelschapslied werd, tot nieuwe vormbepalingen: de franse en weldra ook de
italiaanse muziek kwamen in zwang, en het duitse vers moest op de vreemde wijs
passen. In 1572 verscheen te Heidelberg ene vertaling der psalmen van Marot en
de Bèze, door Paulus Melissus: de verzen zijn naar de strenge franse schemas
vervaardigd, ieder ‘vers commun’ heeft zijne rust na den tweeden voet, en zelfs is
de 37e psalm in terzinen gebouwd. Een jaar later komt het psalmboek van Ambrosius
Lobwasser uit, dat voor de duitse prosodie
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nog meer gewicht heeft dan het vorige, ofschoon de behandeling der vers-maat
wat losser en vrijer is: maar de vijfvoeters en alexandrijnen (zie b.v. den 89n psalm)
hebben er ene veel natuurlijkere beweging, en dikwijls, wat beter is dan het jambische
schema, den jambischen rythmus.
Juist in dat tijdperk van vormen-hernieuwing vallen nu de vertalingen van Jan
Van der Noot. Zeker is de metriek der Extasis nog niet zeer rein. Maar steekt die
poëzie niet ver uit boven al wat duitse dichters toen voortbrachten? Voelt men er
het streven naar de jambe niet in? Of zijn dit b.v. geen verdienstelijke vijfvoeters
(en er zijn er genoeg van dien aard):
...Ir wenglein weisz mit rosenfarb vermenckt
Wie eine rote rosz in milch versenckt,
Ihr nasz schlecht langh vnd ziemlich schmal darneben,
Zart rein vnd weisz wie lilien blumen eben.
Als ich auch sahe jhr ohren rundt vnnd klein,
Die zwischen rodt vnd weisz geferbet sein,
Ir mündlein auch welchs mich von grund des hertzen
Offt seufzen macht, das ich alsolchen schmertzen
Nit sagen kan... enz.

De vijf sonnetten zijn onder de allervroegste der duitse lyriek te rekenen. Men citeert
er één, tamelijk gebrekkig, van Christoph Wirsung (1556), in de vertaling van een
pamflet van Bernardino Ochini, en verder de ‘Etlich Sonnet’ van Fischart, omstreeks
1575 (deze laatste: abba, acca, dde, ffe). Maar als bouw en rythmiek staan de
sonnetten der Extasis veel hoger. Wij halen er een aan,
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dat als het eerste duits sonnet in alexandrijnen moet beschouwd worden:
Zu recht mag man dich woll, o viel frolicher tagh,
Gluckselig nennen, weil mein hertz an dir bekommen
Hatt wider seine freudt, mein hertz welchem genommen
Sein allerliebste war, durch grosz vngluckh vnd klagh,
Nun ein so lange zeit: daher mein seel gantz schwach
War durch des trawrens viel: gleich wie im felt dieblumen
Verwelcken wen die kalten windt daruber kommen,
Aso durch jr abscheit, trawren mein hertz durch stach.
Aber an dir o tagh voll grosser freud vnd wohne,
Fandt ich widerumb mein gluck vnd meines hertzen krone;
Auff jhrem haupt trugh sie ein Burgerliche zier.
Ich nam sie bei der handt, gleich furcht vnd freudt mich thetten
Vmbfahn, jr süssigkeit, wesen vnd reden hetten
Mir muth gemacht, also Göttlich war als in jhr.

En is de eigen beweging van het sonnet niet verneembaar in dat andere, dat met
de volgende verzen sluit:
Dein wesen schon solt vol geben den steinen,
Ja wen die sonn vns nit mer wolte scheinen,
Wurd vns das liecht durch dich doch wider bracht.

Toch schijnt me dat die duitse vertalingen onopgemerkt voorbijgingen: nergens is
er op de duitse dichtkunst van 't einde der 16de eeuw een rechtstreekse werking
van Van der Noot te ontwaren. In 't begin der 17de eeuw gaf
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men nog den naam ‘sonnet’ aan gedichten die er bijlange niet op lijken. De beweging
die hij kenmerkt sluimerde geheel in, tot de school van Opitz, onder hollandsen
7

invloed, die weer kwam wekken.
De poëtische hervorming, en, buiten den beperkten kring der humanisten, de
geest zelf der Renaissance, konden in het Duitsland der 16de eeuw lastig wortel
schieten. Overal elders werd van den dichterlijken vorm meer harmonie, sierlijkheid
en smaak verlangd, Duitsland alleen wilde de stem van Petrarca niet horen. Zijn
literatuur bleef volks, uitsluitend volks. Van hoven, die een middenpunt van dichterlijke
kultuur zouden geweest zijn, valt er niet te spreken. In dat tijdperk van
maatschappelijke ontbinding en afbrokkeling werd alle poëzie noodwendig
‘Tendenz-Dichtung’. Fischart zelf is vooral een polemist, en de vorm blijft bij hem
bijzaak. De psalmberijming van Melissus was vluchtig vervaardigd en had moeilijk
in den duitsen grond kunnen gedijen. En 't is wel waarschijnlijk dat men boven de
regelmatige verzen van Lobwasser zijne liederen verkoos, die aan Luther herinneren,
en op geen bepaald schema passen.
Daarbij kon de vertaling der Olympiade toch minder stelligen invloed uitoefenen
dan het vlaamse gedicht. Zeker schuimt men er zoveel lapwoorden niet af, en zijn
er goden en godinnen niet zo vaak ‘goedertieren’ en ‘frisch van persoone’; maar
over 't algemeen is zij stijver, kariger; veel is er misschien eenvoudiger, vaster en
korter uitgedrukt, maar 't ontbreekt er aan die Van der Nootse fantazietjes, uit een
nog groene taal gesneden, en 't geheel verliest te veel aan zwier, aan breed en vrij
gebaar.
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Twee jaar na 't verschijnen der Extasis vinden wij Jonker Van der Noot in Frankrijk.
Van ‘Prouvin, 10 Mai 1578’ is een vers gedagtekend, hem opgedragen door Louys
Poppard, prieur de Sordes; een ander, van Johannes Auratus [Dorat], poeta regius
apud Gallos: Lutetiis, Idibus Julii 1578. Van der Noot was toen in Parijs, en bezocht
er den grijzen, wereldberoemden Dorat. Ook mocht hij er den meester naderen, het
licht van zijnen tijd, den oudwordenden Ronsard. Hij verhaalt het ons in het gerijmel
aan aartshertog Matthias, dat het Cort Begrijp opent:
Soo ick my onlanghs vandt in den Somer veurleden
(Genadigh vorst) in Vrancrijck, te Parijs,
(Na dat ick had' deur-sien veel landen en veel steden,
Binnen elf Iaer, medt ernst, en goeden vlijs:)
Soo ghingk ich ouer al, met lof-weerdigh vercloeken,
D'eel Gheesten goedt, die best waren gheleerdt,
Daer ick die vinden mocht, beleefdelijck versoeken,
En heb' die som med mijn schriften vereerdt:
Insonderheyt Ronsardt, en Dorat, weerdt verheuen,
Den Hertogh' oock van Vses vroom en goedt:
Den Heer van Mommartin (die ick al lof moet geuen,)
Besoecht' ick daer, om heur deught, med der spoet:
De welke my oock deughdt, eere en vriendschap bewesen,
Sijnde verheugdt te sien' mijnen persoon...

Sommigen verzochten hem, zoals weleer ‘Ian le Meyer en Philips van Cominis,’ in
Frankrijk te blijven, en zijn vlaamse Muze te verzaken. Maar hij wilde eindelijk naar
zijn lieve Brabant terug: alleen als hij dáár gunst
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noch ondersteuning vond, zou hij ten dienste van andere volken zingen. Hij was nu
dicht bij de veertig jaar: hij wenste wat rustiger te leven, in het midden dat hij liefhad,
en waar zijn moedertaal klonk. Het was altijd zijn droom geweest, in zijn eigen land
als nationaal dichter op te treden, en weldra ging hemAntwerpen terugzien.
Maer eer ick noch van daer ver-trecken wou, oft scheiden,
Schreef ick een veers, aen uwer Suster kindt,
Mijn genadighste Vrou', en droeghdt heur deur de weiden
Tot Sint' Germeins en Leye, wel bekindt.

Die ‘ieudighe Princersse’ bedankte hem, en met haar het gehele gezelschap:
‘Hoof-meester en Docteurs, Gouvernante en Meestersse,’ die hem dan zonden
Weer na Parijs, tot den Ambassadeur,
Heer Ogier van Boesbeeck in deught en eeren rijke...

Deze beval hem aan bij aartshertog Matthias. Jonker Jan, vol hoop, bewierookte
onmiddellijk den jongen vorst in 't Vlaams, in 't Frans, in 't Latijn, en vereerde hem
de opdracht van 't Cort Begrijp der XII Boecken Olympiados .
Het verscheen te Antwerpen in 1579, met de franse vertaling, die Van der Noot
zelf vervaardigd had, ‘pour par ce moien (d'vne honneste privauté et gentille audace)
monstrer le bon coeur qu'il porte aux gentils Esprits de France, ausquels il prie le
vouloir tenir pour excusé, s'il se trouve aucunefois quelque rime non trop riche, on
quelque menue faute en l'Orthographie.’ De rijk-
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uitgedoste uitgave, met hare fraaie platen, ging de wereld in onder luidruchtig geleide
van vlaamse en franse dichters (Olivier de la Tremoille, Parisien, Hugue Cabisset,
provençal, en anderen), die den nieuwen Ronsard verheerlijkten, hem hoger stelden
dan Homerus, Virgilius en Petrarca. Een kring van bewonderaars verdedigde hem
met geestdrift, terwijl prozaiïscher geesten aan de letterkundige overlevering
vasthielden, en die Renaissance-poëzie al te ‘misterialyck’ achtten, zoals ons
Hendrick Ackermans leert, in zijne ‘Apologie voor alle de poeticsche werken van
myn heer Van der Noot’ (P.W. 1581-85). De revolutie had toch veld gewonnen, en
er waren al leerlingen die verdienstelijke verzen leverden: de mooie ode van Roeland
van der Hegghen, die 't Cort Begrijp voorafgaat, had uit de pen van Jan Van der
8

Noot zelf kunnen vloeien.
Onze poëet zat vol plannen. Hij dacht vooral aan een epos, betiteld Europidos,
waarin hij al zijne reizen zou verhalen. In zijn duits Theatrum had hij er reeds naar
verwezen: ‘Wie ich dann solchs im Vierden Buch meiner Aeuropeidos weitleuffiger
beschrieben.’ Grenerus beweert in zijn ‘Apodixe’ dat hij al het derde en vierde boek
van dat epos gelezen had: ‘Warab ich die inuentie vnd die materie so schön, so wol
geordiniert vnd geschickt, mit so schönem stilo, censuren [sic], dicht vnnd massen,
mit so schöner beschreibung der zeit, der platz, mit so schönen gleichnissen vnd
sententien verziert vnnd beschrieben finde, das ich mit grosser verwunderung
gezwungen bin zu sagen, das ich niemals Poëten gelesen hab, der mich besser
gefelt, Gott gebe wie, oder in was sprachen Er seie.’ Geheel geschreven was het
werk zeker
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niet. In een nawoord van Jan Van der Noot zelf, aan 't slot der Extasis , verzoekt hij
alle edele heeren en deugdzame vrouwen zijn arbeid welkom te heten, ‘welchs so
es geschicht, wird mir damitten ein hertz vnd gemuet gemacht, ein ander vill grosser
werck (welches Ich albereidt angefangen vnd vnderhanden habe) zu vollenbrengen,
als nemlich zwölff bücher welche intituliert sein Europidos, Dardurch ich so herrlich
verhoffen zuuerholen den lob, Ehr vnnd preisz der Herrn, Landen vnd Steden die
solchs an mir verdienen werden, das jre nachkömling mir dessen bedancken werden,
so lang die Deutsche, Brabandische, Frantzosische vnd Latinische sprachen gelesen,
vnd gesprochen werden.’ Zoals het een ‘epos’ betaamt moest de Europidos natuurlijk
twaalf boeken omvatten, ofschoon het plan van dat werk nogal onbepaald bleef. In
Antwerpen teruggekeerd hoopte Van der Noot op de ‘literaire aanmoediging’ van
aartshertog Matthias te mogen rekenen
Om mijn Europidos wel heerlijck te vol-brenghen,
Waer in ick (Vorst) beschrijven sal soo wel
V keyser-lijck ghe-slacht (deur Apollos ghehenghen)
En uwen lof, dat noch Atropos fel,
... Noch oock Vulcanums vier (dat zijn Mulsibers scharen)
V deught niet wt en sullen roeyen hier.

Men ziet het, buiten de schildering van landen, volkeren en zeden, moest het werk
ook den lof bevatten der vorsten en machtigen, die Van der Noot goed zouden
ontvangen hebben. De opvatting dier twaalf boeken was dus uiterst rekbaar, en
geheel in overeenstemming met
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de nogal practische doelen, die onze Renaissance-dichter vervolgen wilde.
Misschien werd hij in zijne onderneming niet genoeg aangespoord, want het epos
bleef in de pen steken. Voorlopig wendde hij zich tot andere Maecenen, en liet in
1580 zijn Lofsang van Braband uitkomen, dien hij opdroeg ‘aende edele
welgheborene ende seer voorsienighe Heeren mijnen Heeren de Staten van Brabant.’
Hij had hem in den vreemde geschreven, ‘in de twee talen die in Brabant natuerlííck
ghesproken worden,’ terwijl hij zo lang ‘wandelen’ moest:
...ghebannen, om mijn deughdt,
Wt u schoon edel landt; en daer toe, med cleyn vreughdt,
Beroofdt van staet en goedt, en Kosmica misdadigh
Die mijn welvaerdt en deughdt seer benijdt onghenadigh:
Soo dat ick was benoodt te dolen stijf elf jaer...

Dit is al werk, helaas, van den anderen Van der Noot: den broodschrijver, die zich
op zijn breedst ontwikkelen ging, zonder, gelukkiglijk, den dichter gans te overgroeien.
Die Lofsang is wel een der vervelendste pensums, in eentonig gerijmde
alexandrijnen. Daar worden alle deugden van Brabant opgesomd en wijdlopig
uiteengezet, - mooi voorwendsel om zijne keizers te roemen, en aartshertog Matthias
te bewierpken als een Alcides ('t beeld is gewaagd) die onze provinciën ‘van Cachus
en Busire’ verloste: namelijk de gouverneurs en vreemde prinsen, die slechts hun
eigen nut beoogden, en niet den vrede van 't land. Wat nu onzen poëet betreft, hij
belooft, door God aan Brabant geschonken, het onsterfelijk te
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maken door zijn werk, en gij zult, o Brabanders, wel beseffen
Dat ghy in uwen hof noyt en hadt in veurtyden
Swane noch Nachtegael, die sutelijker sanck.

Buiten deze verzen ken ik er maar weinige, in den Lofsang van Braband , die
verdragelijk zijn.
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VI. De Poeticsche Werken

In 1580 gaf Jonker Van der Noot ‘ Verscheyden Poeticsche Werken ’ te Antwerpen
uit, weldra gevolgd, bijna van jaar tot jaar, door ene reeks ‘ Poeticsche Werken ’.
Doch elk dezer bundels mag niet beschouwd worden als een oorspronkelijk werk.
Vele gedichten worden in elke nieuwe uitgaaf weer opgenomen, en tussen jongere
voortbrengsels ingelast. Ook is de inhoud van twee of drie uitgaven, die hetzelfde
jaartal dragen, soms verschillend. Door de wijze zelf van uitgeven wordt het opstellen
ener bibliographie uiterst lastig. Inderdaad, elk blad (die Poeticsche Werken zijn
folianten) werd afzonderlijk, en zonder paginering, afgedrukt, om door den dichter
aan de rijke of hooggeplaatste personen te worden aangeboden, van wie hij gunst
of geldelijke ondersteuning wenste te verkrijgen. Enige dier afzonderlijk gedrukte
bladen worden besloten door 't woord ‘Finis’, andere zijn door Van der Noot
ondertekend, of dragen onderaan (eerst na 1585) de approbatie van 't kerkelijk
gezag. Die bladen werden dan verzameld, en als boek in de wereld gezonden.
Bladen, die op een aanzienlijk aantal exemplaren gedrukt waren, konden bij elke
nieuwe verzameling gevoegd worden. Hun keus werd bepaald naar de
persoonlijkheid van den Maeceen wien Van der Noot
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die aanbood. Hun rangschikking en hun getal zijn niet dezelfde in de verscheidene
exemplaren van één oplaag. Daarbij moeten wij nog aannemen dat één titelblad
soms voor meer dan éne uitgave gebruikt werd. Zo kunnen de Versch. P.W. van
1580 eerst een jaar later verschenen zijn; daar komt een gedicht voor, aan Diederich
van Liefvelt, ‘Cancellier van Braband’: hij werd eerst in 1581 tot Kanselier benoemd;
verder wordt Jan van Asseliers als ‘eerste Secretaris en Audiencir van syn Magesteyt’
gemeld, een titel dien hij in 1581 verkreeg. Zo vindt men nog, in de P.W. van 1589,
een ode opgedragen aan ‘Michiel Verlous, Tenidor van zyn Maiesteyt’ en
gedagtekend October 1590. (Overigens schijnt hier het jaartal 1589 wel een
0

vergissing te zijn, daar de houtsneê op v omslag het jaartal 1590 draagt); eindelijk,
in de uitgave van 1594, het gedicht ‘De Sterckheyt, Toegheschreven der Loffelyker
Magistraet en den gantschen Raedt der Heerlycker Stede van Antwerpen. Anno
M.C. XCV.’ Daar Van der Noot in den loop der jaren wel gedichten wegvallen liet,
maar er nieuwe, in groter getal, vervaardigde, zijn de laatste uitgaven de rijkste aan
inhoud.
Die P.W., waarvan onze Bibliographie zovele oplagen citeert, kunnen in twee
grote groepen verdeeld worden: die van 1580 tot 1585, omvattende, buiten omslag
en portret, 54 verschillende bladen (bijna alle gedichten dier groep verschenen reeds
in 1581), - en die van 1589 tot 1594, omvattende 102 verschillende bladen. Elk dier
beide groepen kan als een geheel aanschouwd worden. De inneming van Antwerpen
door Farneze is het levensfeit dat ze werkelijk vaneen scheidt. Tussen beide groepen
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valt de uitgave van 1588, waarvan wij niet veel weten, daar zij bijna geheel verloren
is. Van de gedichten der eerste groep is maar weinig in de tweede herdrukt; de
typografische uitvoering is hier ene geheel andere. De volledigste verzamelingen
zijn, voor de eerste groep, het exemplaar van 1585 berustende in de Bibliotheek
der Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam; voor de tweede groep,
de uitgave van 1594 der Brusselse Bibliotheek. De gehele eerste groep is aan
poëtische waarde zeer arm.
Wie in die massa verzen een volle gave van aandoeningen en schoonheid hoopt
te vinden, wordt deerlijk bedrogen. Op een 40 stukken na, waaronder enige wellicht
het zuiver-mooiste wat onze zestiende eeuw voortbracht, zal men de rest met bitter
weinig genot doorstrijden, en het mag wel gezegd worden dat, buiten de keuze door
Albert Verwey uitgegeven, er in die P.W. maar weinig goeds overschiet. De overgrote
meerderheid dier oden, elegieën en sonnetten is broodschrijverij, en soms van de
laagste.
De inhoud van Jan Van der Noot's lyrische stukken levert niet veel verscheidenheid
op. De minneliederen en sonnetten ter ere van Olympia behoren tot het verfrissendste
wat ons in die bundels aangeboden wordt, tot den echtsten schat van verzen die
van den dichter bewaard bleef (bijna uitsluitend in de P.W. 1588-94). Een andere
klank wordt gegeven door ettelijke gebeden, waarin nog iets is van den
streng-vromen, ernstigen toon van den calvinist; zij komen reeds voor in 1580,
worden vervolgens in alle uitgaven hernomen, en na 1585 herdrukt, - met practische
doelen in 't oog, van opdrachten
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voorzien. Eén dier gebeden is zelfs een omgewerkt sonnet van het Bosken , waarin,
onder andere verbeteringen, het calvinistische:
Ghy hebt over my macht, onnut syn myn goey wercken, in katholieken zin gewijzigd
is.
Voegen we nog hierbij (altijd in de tweede groep, van 1588-94) wat luimig
huppelende verzen tot huwelijksdicht gebruikt (b.v. Verwey, blz. 121), enige goede
beschrijvende brokken en stukken vol liefde voor 't plastische (id. 84, 93, 140-143),
een aardig drinklied, op fransen leest geschoeid (vg. Ronsard, Am. II, son. XI),
misschien 't eerste goede drinklied dat men hier schreef (Verw. 119), en enige
treffende satiren: de rest - en dat is de overgrote meerderheid der P.W. - draait
onophoudend om dezelfde spil, ontwikkelt genadeloos dezelfde gedachten: de
dichter moet op aarde vereerd worden als een profeet en de stemme Gods, en
welke dichter is groter dan Van der Noot zelf? Hij is Homerus, Virgilius, Petrarca,
Ronsard, hij is de eeuwige roem, de onverwelkbare bloem van Brabant: maar laas!
de mensen luisteren niet naar de hemelse woorden; zij beroven dengene die de
deugd liefheeft (Van der Noot's goederen, zagen wij, waren verbeurd verklaard);
gedurig moet hij zijne benijders afweren: dit thema wordt zo dikwijls herhaald als
het ‘tot spijt der niders tonghen’ der oude vlaamse liederen. Ware zijn glorie niet
omringd door 't venijnige gespuis der ‘dorpers onreyn’, dan zeker zou er geen groter
geluk wezen dan den dichter te ondersteunen en geldelijk te belonen, want hij alleen
heeft Clio's trompetten in pacht, hij alleen kan onsterflijk maken: de steden vallen,
de hechtste monumenten
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storten in duigen, en de naam der helden vergaat zonder weerklank, maar wie door
Jonker Jan Van der Noot bezongen wordt zal gelukkig in de verste tijden aanlanden.
Wie, die 't betalen kan, wil verheerlijkt worden, en als toonbeeld van deugd en kracht
op het nageslacht toetreden?
Maer die silver en croonen roodt
Besteden, ongheteldt,
Aen Poeten in kunsten groot,
Die laet teghen t' gheweldt
Des tijts, leven in d'eerts dal
Deur Fame goedt, heerlijck vry Vander Noot
Tot allen tyden over al.
(Ode aan Franc. Angoni P.W. 1593. Verw. 114).

Maar, vergeten we 't niet, alleen ten dele zijn deze denkbeelden een gemeenplaats:
zij hebben een diepen oorsprong in Van der Noot's eigen aard. In enige ogenblikken
van opwellende kracht heeft hij die zo echt gevoeld, dat de klank der verzen, die hij
dan neerschreef, maar langzaam verdoven kan. Hoor wat een concieze, treffende
toon van natuurlijke vlaamse ironie bereikt wordt door den haat van al wie 't aards
goed meer achten dan de goddelijke kunst, en ‘van den buyc maken heuren godt’
(aan Damant, 1594; in Verw. 111) En eenmaal zelfs - zo oprecht was hij doordrongen
van de grote rol die hij in onze literatuur speelde - bereikte zijne zelfverheerlijking
tegenover de vijanden der dichtkunst de hoogste tonen, die in de lyriek der zestiende
eeuw aangeslagen werden (aan v. Wonsel, 1589-94,
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in Verw. 144). Maar wat een hoop zenuwloze, nietgevoelde, niet-gemeende
loftuitingen moet door die prachtige ode aan den schepen van Antwerpen bekocht
worden!
Waar men Jonker Van der Noot beoordeelt, moet men, der gerechtigheids wille,
streng onderscheiden tussen den dichter, die een der zeer schone verschijningen
onzer poëzie is, en den broodschrijver, die soms, ongelukkig genoeg, de bovenhand
nam. Het ware mij aangenamer, slechts zijne glorieuze gedaante te laten voortreden,
maar de waarheid zou er niet ten volle meê gediend zijn. Een groot dichter geniet
doorgaans dat voorrecht, dat hij zich in 't geheugen van 't nageslacht prent, zoals
hij, op den stond van den alles vergevenden dood, zijnen bewonderaars verscheen:
‘Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change’, en al de wankelingen en tegenspraken
van zijn zichtbaar leven lossen zich gemakkelijk op, voor een later eeuw, in de
algemene harmonie van zijn werk, die dan de grote werkelijkheid van dat leven
wordt. Nu kan dit voor Jan Van der Noot bezwaarlijk gebeuren: er is te veel onzuivers
in de productie van zijn vijftien laatste jaren, er is te weinig kracht en edelheid in de
houding van den man, en wij kunnen lastig vergeten, wanneer zijn gezamentlijk
werk vóór ons ligt, dat hij door den band de dichtkunst tot onbeschaamde
bedelaarster verlaagde.
Toonde hij zich, in de algemene moedeloosheid van 't nu gebroken en uitgeputte
Vlaanderen, niet heldhaftiger dan een Houwaert of zo menig ander rijmelaar, - wij
kunnen alleen verzachtende omstandigheden aanhalen. De afhankelijkheid van
den dichter, in dat tijdperk van centralizering des gezags, was een natuur-
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lijker gedachte dan thans. Daarbij waren Van der Noot's meesters, Horatius, Petrarca,
Ronsard, geen toonbeelden van vrije zelfstandigheid. De dichters der italiaanse
Renaissance sloten zich bij vorsten aan, maakten machtigen het hof, en hunne
poëzie gold dikwijls den meestbiedenden. Zij versmaadden het volk, en trachtten
alleen bij de groten de nodige hulp te vinden, om zonder zorg of kommer, in het
decor dat zij voor hun leven wensten, hun versjes te kunnen draaien. De Pléiade
volgde dit voorbeeld, en haar echt midden was het franse hof. Van al de dichters
van zijnen tijd is Pontus de Tiard de enige, die de middelen had om ruim en breed,
onafhankelijk te leven, wat hem niet belette menig vers voor Diane de Poitiers te
schrijven (zijne ‘Douze fables de fleuves ou fontaines.’) Men weet wat de poëten
der Pléiade, door het hof onderhouden, op gebied van bewieroking durfden. Dorat
bezong niet alleen, als ‘poeta regius’, al de huwelijken, geboorten, begrafenissen
der koninklijke familie, maar had altijd latijnse, griekse of franse verzen ter
beschikking van eenvoudige burgers. ‘Presque pas un homme ne mouroit en France,
pour peu qu'il fust de bonne Famille,’ zegt Scévole de Ste-Marthe, ‘que la Muse de
Dorat n'en soupirast la perte, et ne fit pour luy l'office funebre de ces Femmes
pleureuses dont les Anciens accompagnoient leurs tristes funerailles.’ En nog bij
zijn leven zei men zonder omwegen dat hem die tranen dikwijls betaald werden. Hij
zelf - in een latijnse ode aan Charles de Lorraine - vergelijkt hij niet de dichters, die
vlijtig den lof der groten verkonden, bij vermoeide ossen, wien het voeder de zwaarte
van 't juk vermindert?
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Dat alleen de dichters onsterflijkheid vergunnen, en men dus best doet die te
ondersteunen, werd even dikwijls door de Pléiade als door Van der Noot herhaald.
Versmaad ons niet, luidt het in de ode van Ronsard aan Hendrik II (Blanch. II 176):
Mais il faut par bien-faits et par caresse d'yeux
Tirer en ta maison les ministres des dieux,
Les poëtes sacrez, qui, par leur escriture,
Te rendront plus vivant que maison ny peinture.

Wie dezen raad niet volgt mag het niet vreemd achten, dat de lier blijft rusten:
Car sans les biens et les honneurs des Roys
Les Muses sont muettes par les bois, (Bl. V 275.)

En dit wordt niet altijd heel kies gezegd:
J'ay, Dieu mercy! Prelat, un peu de bien pour moy;
Je suis demy-content; mais pour chanter du Roy
Les ayeux, bisayeux, leurs faits et leur prouesse,
Je n'en ay pas assez... (Bl. VI 288).

Wil men nog andere voorbeelden? Zij zijn niet lastig te vinden:
Prince, je t'envoye ceste ode,
Trafiquant mes vers à la mode
Que le marchand baille son bien,
Troque pour troq'. Toy qui es riche,
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Toy, roy des biens, ne sois point chiche
De changer ton present au mien.
Ne te lasse point de donner,
Et tu verras comme j'accorde
L'honneur que je promets sonner
Quand un present dore ma corde. (Bl. II 40.)

Ik citeer alleen uit Ronsard, en zou nog veel kunnen citeren (bijv. Bl. II 38, 355; V
79.) De andere franse dichters van zijn tijd bleven hierin niet ten achteren.
Jonker Van der Noot zal zich niet anders uitdrukken. En zelfs, wanneer hij van
Eduard de Castro (P.W. 1581) hoopt, dat hij 't geld mildelijk uitstrooit:
Car il ne rouille point son coeur de ce vil vice,
De ceste orde furie, et harpie Avarice...

zijn het verzen van Ronsard, die hij maar direct overneemt. (Bl. VI 153.) Tegen de
gierigheid kan hij niet genoeg uitvallen. Hoor hem bijv. in zijn gedicht aan Don Giorgio
d'Austria (P.W. 1593-94), smalen op de rijken die ‘hondtsgelijk’ hun goed verspillen,
of het sparen, wanneer zij het aan de deugdzame poëten moesten uitdelen.
Aen ghewin, pracht, oft wellust groot,
En kunnen sy hier maer ontvanghen
Lof die snel deurvlieghdt met heur doodt:
Maer om 't gheldt dat de vroome menschen
Besteden aan Poëten goedt,
Cryghen sy lof, die na heur wenschen,
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Heur bekendt eeuwigh leven doet...
(Aan Peeter Daems, P.W. 1589-91 en 1594.)

Nog eenvoudiger verhaalt Van der Noot aan Cornelis Pruynen (P.W. 1581 en 1585),
die een rijk en vrijgevig man was, wat ‘l'homme bien avisé’ met zijn geld doet:
Il en tire sans plus ce qui est nécessaire
A l'usage commun, se monstrant débonnaire
A ses meilleurs amis, & puis il va après
En offrir quelque peu aux Poëtes sacrés...

Dat dichters betaald werden kwam later nog wel voor: Jan Vos, Barlaeus, Starter,
en wellicht Vondel zelf, achtten het geen onnatuurlijk gebruik. Maar bij Jan Van der
Noot schijnt de bedelende schaamteloosheid een stelsel geworden, - en dan, wij
kunnen hem maar lastig vergeven dat hij het doorgaans met zo weinig talent
doordreef: zijn lof is eentonig en plat, zijn prat-zijn op deugd tamelijk hol en vervelend,
- en 't vers is er geen.
Nu mogen we toch niet te streng zijn; zeker ging hij dikwijls heel belangloos tot
hyperbolische loftuitingen over. Wij moeten rekening houden met zijn denkbeeld,
dat de dichters als de koningen van 't rijk der gedachte zijn, die op gelijken voet met
de vorsten der aarde hoeven te staan. Een dichter der Renaissance heeft het altijd
tot plicht der poëzie geacht, de machtigen te verheerlijken: het wereldlijk en het
dichterlijk gezag moesten elkander beschermen.
Dat er op een echt maecenaat te rekenen viel, rijke heren die 't op zich genomen
hadden den stillekensaan
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oud wordenden dichter een aangenamer leven te verzekeren, geloof ik niet. Van
der Noot moest geldmiddelen verwachten uit zeer onzekere bronnen. Onder de
minst onzekere was misschien nog de antwerpse Magistraat.
De betrekkingen tussen overheid en dichters blijken in die tijden zo los niet te zijn
als tegenwoordig; de dichters speelden ene rol in 't openbaar leven, waren bij
inhuldigingen en blijde inkomsten werkzaam - Van der Noot niet het minst -, richtten
het woord tot vorsten en hoge personages; geen feest werd op touw gezet zonder
de medehulp der Rederijkers. Het komt dus nogal natuurlijk voor, dat Van der Noot,
in ogenblikken van nood, zijn toevlucht tot den Magistraat nam. Maar deze was niet
altijd zo gewillig als hij 't wensen kon.
Eerst vroeg hij honderd gulden ter leen: de regering gaf er hem slechts vijftig:
‘Gheeft te kennen Jan Van der Noot, dat hij onderhanden heeft zekere heerlycke
wercken, grootelijcks tenderende tot eer ende nut dezer stadt, welke werken hij
remonstrant over lange al gereet gehadt zoude hebben, ende myne heeren
ghepresenteert, zoo verre verscheyde quaetwillige ende onrechtveerdige boose
menschen hem sulks niet belet en hadden, waer deur hy nu bedwongen wordt myne
heeren eernstelijck te bidden hem suppl. te hulpe te comen, met de somme van
100 guldens eens, ende dat voer den tijdt van een maent te leenen, om sijne voers.
wercken te moghen volbrenghen. D.D.
Ondert. Van der Noot.
Advies van de thresoriers ende rentmeestere.
Actum 27 july 1581.
Ondert. Uffel.
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Advies. Ghemerct joncheer Jan Van der Noot, supp. van den requeste hier aen
gehecht, is van den goeden van deser stadt, ende seer geaffectionneert totter conste
van de poesie ende dagelijcks groote neerstigheit is doende, om die, aengaende
de Nederlandsche tale op sekere mesure ende regel te brengen, volghende daer
inne den voet van de franchoische poëthen, ende oick grooten cost is doende, om
alle oude ende nieuwe vermaerde poëthen ad vivum int coper te doen steken, ende
die alsoo tot gerieve van alle liefhebbers int licht te brenghen, soo dunckt tresoriers
ende rentmeesters dat men den suppl. van der stadt wegen soude mogen leenen
50 gulden eens.
Actum den laestlesten july 1581.
Ondert. C. Landschot.
Daer naer is by myne heeren burgemeesteren ende schepenen geordonneert
den tresoriers ende rentmeestere de suppl. volgens sijn versoeck te leenen de
somme van vijftig gulden eens.
Actum 1 augusty 1581.
Ondert. Uffel.’ (Belg. Mus. III 422).
De stad zal wel het geleende niet terug ontvangen hebben, want in 1582 moest zij
hem weer honderd gulden schenken, die hij gebruiken wilde om een uitgebreidere
uitgave van zijn Olympiade te bezorgen, - wat hij dan waarschijnlijk toch niet deed.
In 1584, nieuw rekwest: ‘Myne Heeren, regard ghenomen op de groote
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nootelyckheyt van Joncher Jan vander Noot, eertyts Schepene gheweest hebbende
der Stadt voors., hebben gheordonneert den Tresoriers ende Rentmeestere, den
selven, tot onderstant van syne behoefflyckheyt, te gheven vyftich guldens eens.
a

Actum V February 1584.’ (Antw. Archievenblad V 212.)
Men ziet dat de Geuzenregering den katholieken dichter niet geheel ongenegen
was. Maar de leningen worden geringer. Wij vinden er nog ene, kort na 't verdrag
der stad met Farneze (17 Aug.), enige dagen vóór de intree der Spanjaards (27
Aug.):
‘Geordonneert den Tresoriers ende Rentmeestere, heer Jan vander Noot te tellen
tot syn onderhoudt ende nootelyckheyt de somme van XXV guldens eens. Actum
a

XXII Augusti 1584.’ (Antw. Archievenblad VI 198.)
Al leefde Van der Noot gewoonlijk in zeer vernepen toestand, toch blijft hij de
dilettant van vroeger, die koperplaten laat steken en zijn werk zo luisterrijk als 't kan
in de wereld wil zenden. Waarschijnlijk gaf hij licht het geld uit dat zijne dithyramben
hem inbrachten, wat hem dan noopte naar nieuwe gelegenheidsmaecenen uit te
zien. Had men hem voor gedichten een loon uitgereikt, dan gebruikte hij dien spoedig
weer om nieuwe gedichten rijkelijk te laten drukken.
Grote houtsneden, portretten, vignetten, versieringen zijn in Van der Noot's
uitgaven niet gespaard, en men herkent zijne liefhebberij voor decoratieve schikking
in 't afwisselend gebruik der verscheiden drukletters. Elk dier verzamel-boeken is
als een wandeling tussen nederlandse en franse verzen, aangename gesprekken
der lezers, uitleggingen van het gezongene. Bijna 't ge-
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hele werk is opgevat als een dialoog tussen een geleerd vriend van den dichter
(Hendrick Ackermans van Brecht) en enige vrouwelijke typen van poëtische
schoonheid: Penelope (‘La Dame d'Homère’ wordt zij ergens genoemd, als was
Homerus een soort van grieks Petrarca geweest), Corinna, - ‘daer Ovidius af sangh’
- die in 't latijn en in 't grieks het boek inleiden; Petrarca's Laura, de Cassandre van
1

Ronsard, verder Marfira en Rosina, die er een breedvoerigen commentaar in 't
Frans, Italiaans, Spaans en Duits over leveren, - zonder de vlaamse Olympia te
vergeten, die zich, als de zuster der gemelde Renaissance-heldinnen, in menig
gesprek met haar inlaat.
Het groot getal boekdelen, die Van der Noot van 1580 tot 1595 uitgaf, heeft zeker
zoveel scheppingskracht, noch zoveel geld gekost, als men op eerste gezicht wel
zou vermoeden. Wij hebben gezien dat een volledige uitgave der P.W., met den
commentaar in proza, de platen, de verzen van anderen, en al de slappe
extempore-rijmelarij van Jan Van der Noot zelf meê inbegrepen, weinig meer dan
300 bladzijden zou beslaan.
Zeer veel verbeelding behoefde Jonker Jan zeker niet om zijn lofdichten te
vervaardigen: niet alleen stemt het algemene schema van vele overeen, niet alleen
worden zij dikwijls eenvoudig uit een fransen poëet overgenomen, maar hetzelfde
gedicht wordt twee- of driemaal gebruikt. Heeft hij aan Daniel Danwitz, ‘premier
chambrelin’ van aartshertog Matthias toegeroepen:
Or sça son los, son nom, maugré le cours des ans,
Par moy cognus seront aux peuples survivants.
(P.W. 1580.)
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enige jaren later is Danwitz toch vergeten, en 't zelfde gedicht wordt opgedist aan
Cosme Masi, secretaris van Alexander Farneze (P.W. 1590). En is Farneze
gestorven, dan kan het, mits enige veranderingen, nog eens gebezigd worden voor
Sebastien Westernacher, secretaris van Ernst van Oostenrijk. Ja, 't vers aan Masi
en dat aan Westernacher mogen zelfs in éénzelfden bundel opgenomen worden
(P.W. 1594). En dan ontdekken we eindelijk dat zij recht uit Ronsard komen en
eenvoudig samengesteld zijn uit verzen van de hymne aan Charles, Cardinal de
Lorraine (Blanch. V, 101-105). Zo worden nog twee gedichten, voor de inkomst van
Parma geschreven, later weer eens aan Ernst van Oostenrijk opgedragen, en beide
teksten verschijnen niet ver van elkaar in de P.W. 1594. Oude gedichten worden
ook verwarmd, en komen hier of daar wel te pas. Door bijvoeging van twee strofen
wordt een vers voor Olympia tot huwelijksdicht (voor Francisco Duarte en Blanca
Georges, 1594, in Verw. 121). Door bijvoeging van één regel maakt Van der Noot
het sonnet aan Van den Kerchove (1581-85) tot gelegenheidsgedicht; een
tweeregelige coda hernieuwt het sonnet aan Meulemans (1581 & '85). In 't
epithalameon ter ere van Diego Pardo van Burgos en Maria Pels van Antwerpen
(1589, '92-'94), is 't versje van Het Bosken over de goede en de slechte vrouwen
herwerkt, en andere stukjes uit dat boek treffen we opnieuw aan in de elegie aan
den lezer (1580-85) en de ‘Apodixen oft clare bewysinghen’ (1589, '92-94).
Of die P.W. nu op een groot getal exemplaren gedrukt wierden? Het schijnt mij
onwaarschijnlijk dat zij veel aftrek vonden, vooral in een zo woeligen tijd, als die
welke
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de overgave van Antwerpen voorafging. Dat er een echt uitgebreid ‘publiek’
bestond, om die verzen te kopen en te lezen, is moeilijk aan te nemen. Om de
drukkosten te dekken, zal Van der Noot wel vooral op een zekeren kring van vrienden
en bewonderaars gerekend hebben, en op de hoge heren, die hij de opdracht
vereerde. De antwerpse burger vroeg naar degelijkeren kost, naar leerrijkere stof,
dan die korte gedichtjes op nieuwe wijs, en niets laat ons veronderstellen dat de
oden en elegieën van Jan Van der Noot in den smaak vielen van het volk, dat, zoals
Grenerus het zegt, meer van Uilenspiegel hield. Dit kan ook gedeeltelijk uitleggen
waarom zijn naam, onmiddellijk na zijn dood, als uitgeschrapt werd voor de toekomst.
Niets van hem werd herdrukt, veel ging verloren, en 't kostte geen moeite hem te
vergeten.
Buiten enige goede vrienden verkeerde Jonker Van der Noot met kunstenaars,
o.a. met Marten de Vos, welke voor de P.W. die grote figuren tekende van Apollo,
Melpomene, enz., in hout gesneden door Antoon van Leest, en die zo goed
overeenkomen met den smaak van den dichter. Misschien werkte ook Otto Venius
eens voor hem. Hij stond niet alleen met antwerpse kunstenaars in betrekking: in
een der uitgaven van 1581 die te Gent zijn, vinden we een gedicht ‘op een Lucrece
van Roomen, seer kunstighlijck in coper gesneden, met welcke plate Abel vander
Hoeven, Frans Sone, van Delft, den Poët vereerde den 18. dagh in Meerte, Anno
1580.’ Ook beroemde componisten gingen met hem om, en hielden van zijn werk.
Zo leert ons Jan de Maes, in een gedicht aan ‘Belgica’ (P.W. 1581-85), dat ‘de vier
beste ende wtnemende Componisten ende Meesters der
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Musijcken van dese onse tijden... te weten M. Huybrecht Walrands, M. Andries
Pivernagie, M. Gregorio Trehou, ende M. Cornelis Verdonck,’ enige ‘Sonetten oft
Madrigalien’ uit de ‘boeken der Liefden’ op muziek brachten. Walrands (1517-1595)
2

was inderdaad een der beroemdste vlaamse toonkunstenaars van dien tijd. In het
huis van Andries Pivernagie, ‘daer d'eel gheesten vergheeren,’ leerde Van der Noot
ook Jan van Gheesdale kennen, die, zoals hij zelf beweert in een dichtje, door
Verdonck gecomponeerd, liever dichter en musicus was dan theologijn, en het beter
vond bij de schalen wijn te zitten, dan als ketter in het vuur ‘te stinken’: een
3

gemoedstoestand die Van der Noot zelf wel zal goedgekeurd hebben. Tot dien
kring van kunstenaars behoorden ook Gillis van Ellecom, om ‘sijn orghel’ beroemd,
en Steven van Walcourt, die een gedicht van Clement Vidtsendonck over Van der
Noot in 't Frans vertaalde, onder de naamletters E.D.W. (P.W. 1580-85) Het was
Cornelis Pruynen, ontvanger der fortificatiekas, oud tresorier en schepen van
Antwerpen - Van der Noot bezong hem in P.W. 1581-85 - welke in zijn huis al die
kunstenaars vergaarde, ‘die de snaren doen spreken.’ Cornelis Verdonck bleef lang
in zijnen dienst, en hijzelf bespeelde verscheiden instrumenten.
Onmiddellijk rond zich had Jan Van der Noot een kring van bewonderaars, die
zijn vernuft en deugd der wereld kond maakten, o.a. Nicolas de Meyere, die
verscheiden malen schepen van Antwerpen was (na 1585) - Jan de Maes, die,
4

onder meer dithyramben, Van der Noot zijn ‘Hymne du Lyerre’ opdroeg ; Hendrick
Ackermans van Brecht (Henricus Agricola Brechtius),
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een geleerd man, die den commentaar bij de P.W. vervaardigde, en zijn vriend
verdedigde in de ‘Apologie voor alle de poeticsche werken van myn heere Van der
Noot (P.W. 1581-85). Die vrienden dienden soms als bemiddelaars tussen onzen
dichter en den Magistraat of invloedrijke personen.
Voor de geschiedenis van Antwerpen zijn de opdrachten der P.W. gewichtig. Al
wie enige betekenis had werd door Van der Noot bezongen en gevleid. Toch
bemerken we, dat in de eerste groep gedichten, van 1580 tot de inneming van
Antwerpen in 1585, er maar bij uitzondering op politische gebeurtenissen
aangespeeld wordt, en de lof gewoonlijk algemeen blijft; tussen Roomsen en
Calvinisten neemt Van der Noot gene al te bepaalde stelling aan. Zeer voorzichtig
weet hij zich ‘naar den tijd te voegen.’ Hij is katholiek, draagt de meeste zijner
gedichten aan katholieken op, maar doet tevens zijn best om de on-roomsen niet
te krenken.
De stad was feitelijk in 't bedwang der Calvinisten: zij hadden alles bekomen wat
zij verlangden, preekten in verscheidene kerken, behielden de meerderheid in den
Breden Raad. Zij waren ten minste zo onverdraagzaam als hun vijanden. Op de
straten van Antwerpen werden geen kruisen meer geduld, en zelfs ging de keuring
der boeken over in de handen der Gereformeerden. Talrijk waren de aanslagen op
de vrijdommen der katholieken, goederen der geestelijkheid werden openbaarlijk
verkocht. Eindelijk werd, bij decreet van den Breden Raad (1 Juli 1581) de
rooms-katholieke eredienst in geheel Antwerpen opgeschorst; het werd verboden
mis te lezen,
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aant.

zelfs binnenshuis. Weldra werd de kathedrale kerk door de Calvinisten ingenomen.
Die toestand beterde een weinig wanneer 's landsbestuur aan den hertog van
Alençon aangeboden, en deze met grote pracht in Antwerpen ontvangen werd. Van
der Noot had aartshertog Matthias overvloedig bezongen, maar de machteloze
vorst, wiens gezag gans gefnuikt was, had hij zonder roem zien vertrekken. Hij was
voorzichtiger met den hertog van Alençon: Van der Noot's lofzang, anders zo
makkelijk aangeheven, verstomde ditmaal; zijn Muze bleef koes bij de luisterrijke
intrede en de feesten die geheel Antwerpen opschudden. Waarschijnlijk lonkte zij
reeds naar Farneze, die altijd op Antwerpen loerde, aanhangers genoeg in de stad
had, en een sterker en duurzamer meester kon worden. Wat er van zij, de
omstandigheden kwamen zijn Muze geen ongelijk geven: na zijn ongelukkigen
aanslag op Antwerpen moest Alençon vluchten met zijne ‘mignons’, die ‘langgelobde
knietasters’, zoals een ballade ze noemt. Jaureguy's moordpoging op Oranje had
reeds erge gevolgen voor de katholieken gehad, vooral voor de geestelijkheid, maar
na Alençon's vertrek werd de godsdienstviering geheel belemmerd. De heersende
partij kende paal noch perk meer, en verdrukte de Roomsen op allerlei wijze. Een
groot deel der geestelijkheid werd tot vluchten genoopt.
Doch de sombere dagen van het beleg gingen aanbreken. Jan Van der Noot was
ongetwijfeld met de partij der ‘Peiswillers’, die onderhandelingen met den hertog
van Parma wensten. Doch in afwachting gaf hij zijne genegenheid niet openlijk te
kennen, en af en toe bezong
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hij nog wel iemand wiens orthodoxie verdacht mocht schijnen. B.v. Philips van der
5

Meren, heer van Saventhem en Sterrebeke, die tot Van der Noot's familie behoorde ;
hij was door Alva gebannen geweest, had zich in Holland teruggetrokken, en was
een vriend van den prins van Oranje, die veel vertrouwen in hem stelde. - Van der
Noot bleef in goede betrekkingen met Kaspar van Baerle ( Barlaeus), die hem een
latijns versje opdroeg; hij was secretaris der stad Antwerpen, en vader van den
meer bekenden latijnsen dichter; na de verovering der stad door Farneze verliet hij
zijn ambt en vertrok naar Holland; die Barlaeus is het, die een vers vóór het ‘Theatre
oft Toon-neel’ dichtte, onder den naam van Rabila. - Een gedicht werd opgedragen
aan de zonen en dochteren van Gillis Hofmans, die een rijk handelaar was, om
6

welke reden waarschijnlijk Jan Van der Noot zo licht over zijn calvinisme heenzag.
Ook werd de roem aangeheven van Pierre de Melun (en niet Meldun, als in de P.W.
gedrukt staat), prins van Espinoy, en diens vrouw Philippote Christine de Lalaing.
Men weet dat zij, terwijl haar man het staatse leger beval, op heldhaftige wijze
7

Doornik, in 1581, tegen de Spanjaards verdedigde. Tot 1585 wordt het gedicht
over den slag van Grevelingen herdrukt, en de heldendaad van den heer van Carloo
nog herinnerd aan Philips van Egmont. Dat deze laatste, die zijn vader scheen af
te zweren enBrussel aan Spanje poogde over te leveren (1579), door Van der Noot
bewierookt werd, werd vergoed door de ophemeling van Charles de Croy, die tot
de hervormde kerk was overgegaan, en wien men in 1582 het
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stadhouderschap over geheel Vlaanderen van de staatse zijde had opgedragen.
Doch de meeste opdrachten der P.W. gelden katholieke persoonlijkheden: o.a.
Vincent de Smit, een dier twaalf ‘bijwonende leden,’ die in 1577 den Magistraat
bijgevoegd werden, en er machteloos tegenover de calvinistische meerderheid
9

stonden ; Dirik van den Werve, van aloude katholieke familie; den dichter J.B.
Houwaert: hij schreef zelfs versjes ter inleiding aan ‘Pegasides Pleyn’ en ‘de Vier
Wterste’; wat hem in Houwaert aantrok was zeker veel minder de dichter dan de
hoedanigheid van ‘Consellier ende Meester ordinaris van de Rekeninghe des
Hertoghdoms van Brabant’. Die beambten der ‘Rekening van Brabant’ hebben Van
der Noot's Muze nog vaker geïnspireerd dan de Secrete Raad, de Kanselarij van
Brabant, de Audiencier, en al wat zij ook aan officiële instellingen mag bezongen
hebben. Staatsgezanten waren dier Muze een uitgelezen prooi, waaronder zelfs
die Eduard de Castro, ‘Ambassadeur de don Antonio de Portugal’, die bijstand in
oorlogsvolk en krijgsbehoeften tegen den Koning van Spanje kwam vragen, als had
Antwerpen, op dat ogenblik ('t was in 't begin van 1582) niet genoeg te doen met
haar eigen verdediging. Die gezant sprak uitsluitend Portugees, wat zijn optreden
wel enigen humor verleende; toch viel Jonker Van der Noot op den vreemdeling
met lier- en harpespel.
Verder trachtte hij op goeden voet te staan met geletterde persoonlijkheden, die
zijn eigen artistieken smaak konden genegen zijn. Zo Jan Asseliers, die door Italië,
a

Frankrijk en Duitsland gereisd had (Diercxsens, Antv
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VI 235). Zo nog die Hendrik Vool, verzamelaar van antikwiteiten, wien hij ‘ses
cruyxkens vremdt, recht antycq’, toe deed dragen, met ‘wat medalien’ van koper en
zilver, die hij zelf in den loop zijner reizen vergaard had.
Maar de grote strijd was uitgestreden: het volk smeekte om Peis! peis! In 1585
besloot de Magistraat zonder de Staten met Farneze te onderhandelen. Het hoofd
van Vlaanderen was gevallen. Weldra kwam Parma de stad ingereden met drie
vaandelen ruiters en twintig vaandelen voetvolk, en door de Maagd van Antwerpen
werden hem de sleutels aangeboden.
Van dat ogenblik af treedt Jonker Jan Van der Noot openbaarlijk als vurig
katholieke en spaansgezinde op, verdediger van den enigen godsdienst, bewieroker
van Philips II.
Alexander Farneze, ‘deur Godts ghenade Hertogh van Parma en Plaisancen’,
loopt hij tegemoet: er is al van hem een ‘Ode chantée devant Son Alteze, à Bèvres,
avant son entrée en Anvers’, buiten andere verzen, die den vorst bij zijn inkomst
opgedist werden. Hij vindt geen woorden genoeg om den nieuwen meester
aangenaam te blijken. In een dier gedichten, waarin de noodzakelijke aanspelingen
op Augustus en Maecenas niet ontbreken, heft hij aan: ‘I'annonceray le loz du plus
grand Roi des Rois...’ en schrijft verzen neêr als: ‘Ah! qui ne s'esiouit qu'un Prince
lui commande?’
Aan de feestelijkheden der luisterrijke intrede, aan de versieringen der zegebogen
nam Van der Noot
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waarschijnlijk deel. Hij bezong ook de grote geschipbekte zuil, die de natie der
Genuëzers ter ere van den vorst op de Meir opgericht had (P.W. 1593-94).
‘Myn Heer Van der Noot’, luidt het verder (P.W. id.), ‘heeft de heel inkomste in
vier spraken beschreven en de triumphelijcke werken die de Stadt ende ander Natien
gaven op synen kost doen snyden, maer by gebreke van bystant is dat al achter
bleven.’ Al zijn die beweringen van onzen dichter cum grano salis aan te nemen,
zij getuigen van zijn goeden wil.
Hij stelt zich nu aan als een martelaar der koningszaak, die voor de onderwerping
aan Spanje geijverd had, en daarom onder de hardnekkigste vervolgingen moest
lijden. Hij laat zelfs geloven, dat het de ‘oprurighe dwasen’ zijn, die hem van al zijn
goed beroofden. Zijne aanklachten tegen het volk, dat hem benijdt en kwelt, worden
nu gedurig herhaald, terwijl zijne prikkelbare dichtersijdelheid (genus irritabile!) met
zijn gemoedszwakheid toeneemt.
Cassandre laat zich ergens uitleggen (P.W. 1593-94) wie die Stuytelinck is, welken
de dichter ophemelt. Hij was een der voornaamste ‘Peiswillers’, die gedurende het
beleg een verdrag met den Koning voorstelden. ‘Pour la quelle remonstrance, ils
furent rigoureusement constituez prisonniers, privez de leurs estats et offices, et
contraincts de donner grosses sommes de deniers pour avoir bien fait. Cass. Grand
cas! le Poëte a bien couru semblables fortunes, pour semblables choses. Doct. Ie
vous asseure, Madame, impossible seroit de dire les emulations, calomnies,
detractions et torts que les pervers luy ont faict pour ne se vouloir emploier à choses
iniques.’
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In de ode aan Granvelle (P.W. 1590-91) worden dezelfde motieven ontwikkeld. De
uitgave van 1588 bevat een ode (in hs.) aan den bisschop Torrentius, die tengevolge
der beroerten eerst den 1oden September 1587 ingewijd werd: daar roept hem Van
der Noot ter hulpe om het leed en den ‘achterclap’ van hem te verdrijven (men
herinnert zich dat hij vroeger ook bij de geuzenregering over vervolgingen van ‘booze
menschen’ kloeg). De commentaar op dat gedicht is vol verontwaardiging over de
vijanden des geloofs, die goederen aan de Kerk ontnomen hebben, en Philips wordt
er genoemd: vray defenseur et protecteur de notre Mere la saincte Eglize Catholique
Romaine. Men vermoedt wel waar hij heen wil: misschien vindt hij eens ‘des
favorables Seigneurs Mecaenats, voire et un aultre meilleur Auguste... Nostre Poëte
n'est pas sy ambisieux... qu'il désire quelque bénéfice ou office, sinon quelque
honneste et raisonnable moyen de povoir vivre et exercer son office poëtique a
l'immortelle gloire de son Dieu, de sa foy, de son Roy et de leurs loijaus amis et
serviteurs.’
Om den koning te bevallen maakt hij al zijne verbeelding ten nutte: zo vervangt
hij, in de dagtekening van gedichten, September en October door de maanden
Philippus en Carolus, ter ere van Keizer Karel en Filips. Die pluimstrijkerijen moesten
dan ook hun beloning vinden. Had de calvinistische Magistraat van vóór 1585 Van
der Noot niet in den steek gelaten, kort na den val der stad wist hij zich ook door de
koningsgezinden geld te doen geven. Een oorspronkelijk bescheid bevindt zich op
het antwerpse archief:
‘Joncker Jan van der Noot de somme van vijftich
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ponden artois den selven gegunt ende toegevuecht tot onderstande van seker werck
dwelck hij gerne in druck soude vuytgeven tenderende ter eeren van sijne majesteyt,
zijne hoocheyt ende deser stadt, navolgende den appoinctemente Collegiaal van
en

c

den XX Decembris XV LXXXV gestelt op de marge sijnder requeste, ordonnantie
ende quitantie.... L ℔.’
Niets zou vervelender zijn, dan de loftuitingen op te sommen die nu gedurig de
bazuinen der Vandernootse Muze dreunen doen. Wie wordt daar al niet bezongen,
om een handvol geld, een gunstigen glimlach, een belofte? De overheid onder al
hare vormen, de Magistraat van Antwerpen, de amman, de fiscaal en de auditeur
10

der admiraliteit, Spanjaards bij de vleet, al wie maar een titel draagt, van
audienciers en kanseliers (waaronder leden der familie Van der Noot) tot kapiteinen
der stadswacht, zonder aalmoezeniers te vergeten, bisschoppen, kanunnikken, de
11

abt van St. Michiels, die van St. Bernaarts, en vooral het Finantiewezen,
rentmeesters, tresoriers, tot de griffiers toe. Om één voorbeeld onder vele te nemen,
ziehier den aanvang van een zeer breed opgezetten ‘Discours poetique’ opgedragen
aan ‘Messeigneurs les Chefs, le Tresorier, les Conseillers et Commis, ensamble
les Greffiers des Finances du Roy’ (P.W. 1593-1594):
Je dirois, Messeigneurs, d'une belle faconde,
Doctement les honneurs du plus grand de Roy du monde,
Seigneurs! ie chanterois le los du meilleur Roy,
Philippes, Defenseur de nostre saincte foy,
Si i'aurois des moiens, tant, d'emploier ma plume,
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Comm' à si beau labeur le sainct désir m'allume.
Mais, las! ie n'ay trouvé, iusque'à ce jour présent,
Un, tant amy du Roy, qui pour un tel présent
Avancer, m'ust donné ou adresse ou courage,
Ou quelque bon secours, sans lequel tel ouvrage
Ne se peut mettre au íour: car sans avoir support
Des Grands, on peut bien mal parvenir à bon port.

Voor 't huwelijksfeest van vermogende handelaars dicht hij een versje, of verlapt er
een oud. Vooral de vreemde natiën, die machtige heren aan hun hoofd hadden,
inzonderheid de lombardische en genuese, kunnen, evenmin als de rijke
vreemdelingen die Antwerpen bezoeken, de aandringende ingevingen van Clio's
dienaar niet ontgaan.
In zijn groten ijver gebeurde het wel eens dat Jan Van der Noot de namen der
bezongenen heren onjuist opgaf, of hun een verkeerden titel toekende. Enige dier
misgrepen verbetert hij zelf in de volgende uitgave. Wat lastigers moest hij als
broodschrijver soms ervaren:
Dus had ick in April [1592] seker werken doen drucken
Ter eeren van dees Stadt: en als veel dier stucken
Claer af waren ghedruckt op der Borghmeesters namen
Soo werdt de Wedt verset vroegher, dan d'oudt betamen,
D'welck ick verstaende doens, ded' de reste voordt prenten
Op namen van die hier men nu siet zijn Regenten.

En 't gedicht, voor den ouden Magistraat geschreven, wordt den nieuwen
aangeboden.
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Al die vleierijen schijnen niet veel aan zijn geldelijken toestand veranderd te hebben.
Nieuwe hoop bezielde hem bij de aankomst in onze landen van aartshertog Ernst
van Oostenrijk. Hij ging hem welkom heten met heel een verzameling oden, mooi
uitgegeven (onder een bijzonder titelblad in P.W. 1594). Nog eens wedijverden de
Rederijkers bij de blijde intrede, en ontbreidelden al het pedantisme hunner logge
verbeelding, zwolgen in allegorische vertoningen, versieringen, triomfbogen. In
Brussel werd aartshertog Ernst verwelkomd door Houwaert, die vroeger de
feestelijkheden ingericht had ter ere van Don Juan van Oostenrijk, aartshertog
Matthias, hertog van Alençon en zelfs Willem van Oranje. Houwaert liet den jichtigen
vorst, die niet staan kon, en de hulp van enige dienaars nodig had om in of uit zijn
rijtuig te geraken, door Apollo en Mercurius gelukwensen, vergeleek hem bij Perseus
(hetzelfde toneel der verlossing van Andromeda had hij reeds voor Willem van
12

Oranje gebruikt) en liet onder zijn 28 deugden Velocitas en Alacritas optreden.
Vertoningen van dien aard werden ook te Antwerpen gegeven (Juni 1594), en Jan
Van der Noot bleef te dier gelegenheid zeker niet werkeloos. Hij leverde inschriften
voor triomfbogen, als getuigen zijne ‘Inscriptions et sentences a l'honneur du Roy,
et de son Alteze’ (P.W. 1594), en de toelichting op zijn ode aan den graaf van Solst
13

(id.)
Nu bereikt zijn geestdrift voor den koning en tot de geringste vertegenwoordigers
zijner macht het toppunt. In de verzen, die hij den aartshertog opdist, wordt Philips
een toonbeeld van goddelijke goedheid:
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Et tres-bon et tres-grand Jupiter on appelle,
Tres-bon, tres-grand aussi se monstre ce grand Roy:
Il monstre sa grandeur pour le faict de la Foy
Et sa bonté luira par une paix nouvelle.

Maar belangeloos blijkt zijn lof niet te zijn, want de Muze geeft hem eindelijk de
volgende stroof in:
Ce grand tout, et tout ce que travaille et repose
En ce grand univers Dieu l'a créé de riens,
Et Erneste, et le Roy (des meilleurs des Chrestiens)
De moy, qui ne suis riens, feroient bien quelque chose.

Doch het loon, dat hem, in ruiling van de onsterfelijkheid, uitgekeerd werd, neemt
steeds af. In de onkosten, der hofhouding van aartshertog Ernst vindt men (Juli
1594): ‘Le 12 item a Jean Vander Noot, poëte, pour le petit livre qu'il offrit a Son
14

Altesse fl. 16.’
En toch, de scheppingskracht van onzen dichter was met den ouderdom niet aan
het dalen. Na zijn terugkeer in Antwerpen en de uitgave der Boecken Olympiados
waren er wel tien jaar van rijmelarij verlopen, zonder dat hij één merkwaardig gedicht
schreef. Maar ziehier ineens, in de P.W. 1589 (= 1590), de bewegingsvolle en
indrukmakend heerlijke ode aan Marcus van Wonsel (uitg. Verwey, blz. 144): wat
een vlucht, maar tevens wat meesterschap over zijn eigen, tot het einde volgehouden
macht. Hier heeft men zeker, om met A. Verwey te spreken, ‘zijn tegelijk aanwezige,
zéer zeldzame toonhoogte en zwaarte, - hoogte en zwaarte, zooals samen alleen
bij Hooft in zijn beste gedichten voorkomen’.
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Hier is er in de rythmen die lucht en dat verheven spel, hier zingen, leven de verzen
met die brede gratie, die men alleen bij de grote dichters vindt. Van 't zelfde jaar
zijn de ode aan de vrouwen van Brabant (Verwey 93), en de verrukkelijke oden aan
Olympia, zo naïef werkelijk van aandoening: ‘Na dat ghy syt, o schoone’... (V. 105),
en vooral
Ic wil nu singhen een nieu Liedt,
Van t'gheen, Lief! dat my dic geschiedt
Deur u suet eerbaer wesen:
Dies-men hier vreught, en daar verdriet
In mijn Veerschen sal lesen.
...En hoe den druck my herder dringht,
Hoe dat myn tonghe suter singht,
Ghelijck de witte Swane,
Die al meer suter singht, beringht,
15

Hoe de doot meer comt ane.

De gedichten aan Alvaro Nuñes, Carle Helmans en A. de Voocht (V. 84, 85 & 95)
verschijnen in diezelfde uitgave voor de eerste maal. In 1592 zijn het die andere
oden van Olympia: ‘Godinne schoone...’ (V. 97), en die parel: ‘Schoon Jonghvrou,
teerder vele...’ (V. 89), waarvan ik verder enige strofen zal aanhalen. Van 1593: het
sonnet aan Angelo Vergano (V. 96), de schone ode aan Maria van Boshuysen en
haar dochters (V. 103):
...Ghelijc dry stille swanen
Heur ouders volghen naer,
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Soo komen oock ter banen
U Dochters hier en daar...

Verder de oden aan Francisco Angoni, Baptiste Sivori en Vincenti Fossa (V. 113,
116 en 119), die geheel moesten geciteerd worden, als voorbeeld van een kunstigen
strofenbouw en een verzen-volte, die men vóór Hooft niet vermoedde:
Den langhen tijt, noch tsnel verloop der iaren,
(Olympia) noch ooc d'af-wesen wijdt,
Schade, verlies, deur Fortunams beswaren,
De straffe wet, quaey vrijers, strijdt, noch nijdt,
En sullen mijn trouwe,
O schoonste Jonghvrouwe,
Niet trekken van u,
Mijn liefde vercouwen,
Noch t' herte doen flouwen,
Want ick blijf ghetrou:
Noch heur ghewelt en sal t' spel mijnder liren
Niet swijghen doen den loff van uwen naem,
Noch van u deught, schoonheyt, en goey maniren
Die mij ter deught hebben ghemaect bequaem,
Dies wt heur fonteyne
Mij de Musen reyne
Laefden, Lief! deur u,
En 't hoofdt der Poëten
Wees mij Godts secreten
Deur u, schoon Jongh-Vrou... (V. 116).
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Hoor nog, uit de ode aan Fossa:
Yo mijn hert is my vol vreughden
En vol Nepenthe nu ter tijdt,
Om dat ic mijn schoon Lief vol deughden
Ghesien heb', dies my t' hert verblijdt:
Heur zedighe maniren,
Heur wesen goedertiren,
Al heur bedrijven goedt,
Heur deught en eerbaar wesen,
En heur verstandt, bij desen,
Verheughen mijn ghemoedt...
Haest u, dat men mijn hoofd nu croone
Medt leyloof, veel, en wijngaert groen,
Mijn ermen ooc, fris van persoone,
Soo men d' eel' Gheesten plagh te doen:
Dat men den vloer besade
Teghen den avondt spade
Medt bloemen, cruydt en gras,
Medt roosen, violiren,
Tot een lustigh verciren,
Haest u, beschickt dat ras...

In de uitgave van 1594 (= 1595), zijn laatste jaar misschien, biedt Jan Van der Noot
ons een rijke garf van nieuwe gedichten aan, vol lenige macht en veerkrachtig spel
van lieve en luchte fantazie: De Vrueghtydt (V. 70), de Veldtsangh (V. 108), de oden
aan den bisschop van Gent (V. 111), aan Francisco Duarte (V. 121), de sonnetten
aan Francisco de la Barzena (V. 136), aan
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Josepho de Deckere (V. 137), aan Merten van Bentinc (V. 138), het gedicht aan
Pauwels Mechelman (V. 140), de elegie aan burgemeester, schepenen en raad van
Antwerpen (V. 142), de heerlijk-bazuinende ode aan den graaf van Solst (V. 139):
Faem-ghevende Clio, op t' gheclanc der trompetten
Helpt my den schoonen naem en den lof heerlijc setten
Van den Grave van Solst...

nevens de zwierige en ‘suet-vloedende’ ode aan den heer van Wacken (V. 141),
‘een waar wonder van welbewuste en zuiver-plastische renaissance-kunst,’ zoals
A. Verwey zich uitdrukt (aant. 29.)
In die uitgave wilde Jan Van der Noot al het beste werk zijner vijftien laatste jaren
verzamelen, tot een hecht gebouw voor 't nageslacht. Het is een samenvatting van
zijne dichterlijke productie, en de schone bekroning van zijn leven waarmede hij fier
treden mocht
In het heerlijck palleys der ontsterflijcker Eere.

Het gedicht ‘De Sterckheyt,’ gedagtekend 1595, is van na den 16n April, datum der
instelling van den nieuwen Magistraat, wien het opgedragen is. (Zie Papebr. IV 285).
Van der Noot overleed waarschijnlijk in datzelfde jaar 1595. Op eens vallen die
hevige loftuitingen waarmede heel een kring van bewonderaars hem omgalmde.
Zijn geheel leven door was hij der menigte wellicht onverschillig, door allerlei
geleerden en poëten uitbundig
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verheerlijkt geweest, in 't Vlaams, Frans, Latijn, Grieks, Duits, Spaans en Italiaans.
In zijne P.W. nam hij de ongelooflijkste bewierokingen op; gedurig wordt hij nevens
Homerus en Virgilius, Petrarca en Ronsard gesteld, en soms hoger. Dat is nog niet
genoeg voor een zekeren Aelbrecht van den Velde (in Das B. Extasis en het Cort
Begrijp ):
Het beste dat men vindt in Olympo daer boven,
Is Jupiter ons Godt diemen altyt moet loven:
En 't schoenste oock dat wy sien blincken in Tvirmament,
Is Phebus diet all siet, en d'ander Licht verblent:
Maar tschooenste en d' best' dat men hier vyndt op deser Eerden,
Is v schoon Godlick Werk, Van der Noot groot van Weerden:
...Diesmen tot alder tyt Godt boven all moet eeren,
Diet al voeidt en regéert als Heerschapper der Heeren,
En die syn Son' ons seyndt die alle dinck verlicht:
En U die deur v werck ons verheught, leert en sticht.

Dit staaltje mag talloze andere, die nog aangehaald konden worden, wel vervangen.
Dit is zeker niet voldoende om te bewijzen dat de roem van Jan Van der Noot zo
uitgebreid was als men 't wel eens vermoedt: dat een boek vergezeld ging van
lofzangen door vrienden gedicht werd een mode, en Van der Noot, die veel gereisd
had, zal wel in den vreemde een tiental verwante poëten ontmoet hebben, die hem
met een versje vereerden. De hyperbolische toon dier lofzangen was ook in dien
tijd geen uitzondering, en werd
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zelfs een traditie. Luister hoe een zekere Peter Custodis van Houwaert spreekt:
Ghy wort als een Poëet voor elcken ghepresen,
Ick dencke datter eenen nieuwen Virgilius is verresen,
Homerus oft Petrarca, vol constighe conserven,
Ovidius die leeft noch al moest hij sterven.
Homerus, Maro, Ovidius alle drije
Syn gheweest seer groote verstanden wijt,
In haren tijt, maer tis seker dat ghije
Nu den fleur van alle dese landen zijt.

Heinsius doet Homerus en Pindarus zwijgen, zegt Scriverius in zijn voorrede op de
Nederduitse Poemata. Huygens zal door Hooft groter dan Homerus genoemd
worden, en voor Vondel een Orpheus zijn, terwijl Bernagie in Pluimer ‘Huigens,
Hoofts en Vondels geest’ gemengeld ziet. (Kalff, Toon. te Amst. 135 vgl.). Die
beweringen zijn zeker niet letterlijk op te nemen, en dat men met dezelfde geestdrift
over Van der Noot sprak kan ons niet tot gewichtige gevolgtrekkingen leiden. Maar
wij vinden zijnen naam terug in uitgaven, die buiten zijnen kring verschenen. Zo
kwam zijn portret voor in de straatsburgse ‘Icones sive imagines virorvm literis
illustrivm... Additis eorundem elogijs diversorum auctorum. Recensente Nicolao
16

Revsnero Ic. Curante Bernardo Iobino... Argentorati. CIƆ IƆ XIIIC [1587].
En nu gaat ineens het stilzwijgen over hem toe. In Vlaanderen zelf schijnt men
hem geheel te vergeten. Zijn naam wordt nog tweemaal vermeld, onder de
nederlandse dichters van zijn tijd en 't volgend geslacht, in het
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Nederduitsch Helicon, dat de “school” van Karel van Mander opstelde. (Alkmaar
1610, blz. 42 en 73.) In 1617 wijdt hem de mechelse rederijker Willem de Gortter
nog een sonnet: Aen den edelen wijsen ende zeer voorsinighen heere mijnheer jan
vander noot eertijts schepen van Antwerpen.’ (Hs. der Kon. Bib. v. Brussel, coll. v.
o

Hulthem, no. 199, f 57.) Het sonnet is overigens vrij slecht. Die Willem de Gortter
blijkt meer van Houwaert te houden. ‘Van hier,’ luidt het in 't onschuldig gerijmel
ener reis door Vlaanderen (1616):
Van hier ben ick ghecomen, naerderhant,
Binnen cleyn Venegien, Houwaerts logijs,
Die door sijn schriften wel verdient lof en prijs.
Dit huys, t' sijnder gedachten, heb ick doorkeken,
En met 't volck ghecout, die hem hebben hooren spreken.
o

o

(Id. f 13 v .)

De bewondering voor Jan Van der Noot schijnt hier bij zeer onwaardige discipels
verzeild te zijn. Of echter zijne poëzie zonder invloed bleef hoeven wij nader te
onderzoeken.
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VII. Kunst en Invloed van Jan van der Noot
Jan Van der Noot, na de onpersoonlijke Rederijkers, is een individu. Heel bepaald
zien wij zijne trekken, vatten zijn eigen geestesleven. Er is in hem de bijzondere
gevoeligheid van een modern mens. Uitdeler der onsterfelijkheid, groots-fatsoenlijke
‘Patricius van Antwerpen’, acht hij zich afgezonderd van de gemeenschap rond zich,
veracht het volk, waarop hij zo ongelukkiglijk rekende, kijkt laag neer op die arme
mensen, die maar altijd als hanen in een korf vechten,
...te wyl' dat onverdroten,
De cock, d'een voor, d'een nae, uytgrypt en strax gaat kelen.

Maar den dichter blijft de vertrouwde natuur over:
Erghens by eenen poel, beexken, oft stillen colck,
Verde van 't ghirigh, sot, en achter-clappigh volck,
Gaen ick u schoonheydt groot soo levendigh af-beelden
In myn sile, schoon Lief, die deur u wesen soet,
In-wendighlyck soo wel ver-heugdt wordt en ghevoedt,
Dat ick heb' rechten smaeck van der hemelscher weelden.
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Ontvankelijker voor vreugde, en door smart lichtgeraakt, lust het hem, zichzelf
met zijn stadige liefde terug te vinden in de eenzaamheid der natuur, waar hij met
zijne schone en stil-gelukkige ziel spreken mag. Zo voelt hij niet meer zijne betrekking
tot de mensen, maar zoekt in zichzelf zijnen troost en steun.
Doch die individualiteit van een modern mens - en dit bemerkt men al enigszins
bij Petrarca - draagt nog niet in zich al hare voorwaarden van evenwicht. Afgezien
van het overdreven glorieus zelfgevoel waarin hij zich hult, en die wat ziekelijke
ongerustheid om vervolgingen waarover hij gedurig klaagt, zal Van der Noot altijd
iets missen, om een volledige persoonlijkheid uit te maken. Er is in hem een
zonderling mengsel van distinctie en onbeschaamdheid, dat we dikwijls in de
Renaissance aantreffen. De trotse en eigen schoonheid van vele zijner zangen,
hoe brengen wij die overeen met zoveel onzelfstandigs in zijn karakter? Die stem
van harmonie stijgt uit een leven dat eigenlijk toch niet schoon was. Op sommige
ogenblikken had Van der Noot een mooie ziel, maar een werkelijk grote, zichzelf
steeds gelijke ziel bezat hij nooit. Begrippen, woorden en daden vloeien bij hem niet
uit éne bron.
Wat hij droomt kan hij niet willen, wat hij doet is wat anders dan wat hij zegt. Hij
bazuint zijn hoge opvatting der dichtkunst uit, en verkoopt al bedelend zijn werk aan
den eerste den beste. Hij stelt den poëet als goddelijk boven de menigte, en schijnt
zelf afhankelijk van de geringste uiterlijke omstandigheden. Hij prijst de deugd en
is een type van karakterloosheid. Hij herinnert aan Filelfo die in eenzelfde satire (IX,
9) de
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armoede prijst, en om geld bidt. Er is in hem gebrek aan eenheid.
Een geheel van leven tot schoonheid geworden kon zijne poëzie dus niet zijn. Bij
zijn zuiverste gedichten staan er, die eigenlijk tot de kunst niet behoren, en veel van
zijn oorspronkelijk en goed werk beweegt zich niet in een zeer breden gevoelskring.
De machtige noodzakelijkheid der grote kunst gaat er niet door. Wat is 't dan, dat
hem in die 16de eeuw ene zo buitengewoon uitstekende plaats verzekert?
Eenvoudig, dat hij, hoewel een tweederangsdichter, toch een dichter is, in den
reinsten zin van 't woord, wat in die eeuw iets heel nieuws was: een dichter die
alleen van aandoening en schoonheid leeft. Hij is zelfs onze eerste ‘moderne’ dichter.
Proef maar die spontane en frisse waarneming, onmiddellijk uitgedrukt, dat gevoel
der mooie vormen, die poëtische zinnelijkheid die de lieve beelden schept, dien zin
voor deining van zachte sierlijkheid: al is zijne kunst niet ene, die alle betrekkingen
herknoopt en samenvat, niet ene die ons een wereld brengt, toch is er een gratie
van hoger in, en toch is Van der Noot de eerste nederlandse zanger, die persoonlijk
lyrisme in persoonlijken rythmus uit, een rythmus waarin zijn eigen stem klinkt.
Het geschiedde zeker wel eens - grotendeels een gevolg der kunstopvattingen
van de Renaissance - dat zijn vorm maar een overgenomen conventie was,
gewichtiger dan de willekeurige inhoud die er werd in gegoten. Maar dikwijls ook is
het de aandoening, krachtig en lenig en zuiver, die haren vorm schept, afwisselend
en zingend als de aandoening zelve. Er is misschien geen nederlands dichter die
zoveel levende rythmen, zoveel
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oorspronkelijke strofensneden door onze poëzie heeft laten ruisen.
‘...Il est devenu en sa langue, par ses perfections, graces, et vertus, poëte tant bon,
tant grand et tant perfaict, en toutes sortes de vers et d'oeuvres poëtiques, luy tout
seul, comme entre les Latins Virgile l'est seulement es vers heroiques, Horace es
vers liriques, Ovide es elegies, Tibulle es epigrammes, et autres en autres sortes
de vers.’ Het staat in zijn werk te lezen, en hijzelf geloofde het. Wij glimlachen; maar
welk vertrouwen in de nieuwe schoonheid veronderstelt die kinderlijke eigendunk
niet! 't Is of Van der Noot zich een Colombus voelde.
Voor de eerste maal treedt het literair bewustzijn zo vastberaden ten onzent op.
Zeker kan hij zijn ideaal nog niet bepaald omschrijven; maar zeer beslist wil hij met
de overlevering afbreken, wil ene heel andere kunst invoeren, naar uitheemse
voorbeelden opgebouwd. Hij verdedigt theorieën en kenmerkt ene ‘school’. Wat er
vóór hem was bestaat niet meer: hij is de eerste brabantse poëet.
Nu is die bewustheid, gelukkig genoeg, nogal betrekkelijk, en men mag zeker
door haar heel het werk van Jan Van der Noot niet gaan uitleggen. Ik gewaagde
daareven van een kunst naar uitheemse voorbeelden opgebouwd, en wij weten hoe
gerechtvaardigd de navolging van dichters scheen. Maar niemand kan plots het
verleden in zich afschaffen, en bij Van der Noot bleef er, buiten zijn weten, veel van
dat verleden voortwerken. Renaissance-idealen heeft hij verwezenlijkt in-
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zover zij met zijn vlaamsen natuuraanleg overeenstemden, en zelfs waar hij
navolgt is hij dikwijls zeer oorspronkelijk. Daarbij bestond er, vergeten we 't niet,
een echte verwantschap tussen zijn voelswijze en die zijner meesters; veel was
reeds in hem ontloken, dat hij bij Ronsard in fijneren vorm uitgedrukt vond. Over 't
algemeen mag alleen beweerd worden, dat het lezen der italiaanse en franse dichters
zijnen zin voor schoonheid ontwikkelde, zijn kunstopvatting bepaalde, en een invloed
had op zijn uitdrukkingsmiddelen.
Vooral de Pléiade komt hier in aanmerking, met enige poëten die in hare loopbaan
wentelden, als Tahureau en Olivier de Magny; in tweeden rang Petrarca, en wellicht
de Spanjaard Boscan, die in de Poeticsche Werken dikwijls genoemd wordt, al kan
ik op gene rechtstreekse navolging wijzen, en van wien er verscheidene uitgaven
1

in Antwerpen uitkwamen. Van de Oudheid heeft Van der Noot niet veel meer dan
wat klassieke beelden en mythologische herinneringen: haar onmiddellijke invloed
bleef zeer gering, en zeer uiterlijk. Naar 't gebruik van den tijd haalt hij vele gezagvolle
namen van latijnse schrijvers aan, bewerkt eens het Exegi monumentum of het
Impavidum ferient ruinae. Maar in de Poeticsche Werken van 1592-94 citeert hij
nog Horatius uit van Ghistel's onbeholpen vertaling der Satiren (Antw. 1569). De
geest zelf der Oudheid is van weinig of geen betekenis voor den algemenen bouw
zijner werken, en de vorming zijner kunstbeschouwing.
Van Petrarca en vooral van de Pléiade heeft Van der Noot zijn hoge opvatting
der poëzie, als steeds hernieuwde openbaring van boven, - een opvatting die
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hij zelf, de hoogmoedige zanger der ode aan Marcus van Wonsel, diep gevoeld
heeft. Koning, door Gods genâ, van 't rijk der gedachte, ‘vates’ en ‘profeet’, is de
dichter ene stem van 't Eeuwige. Est Deus in nobis, agitante calescimus illo. Ronsard
had die gemeenplaats dikwijls genoeg hernomen, b.v. in zijn ode à Calliope (Blanch.
II 134):
Dieu est en nous, et par nous fait miracles
Si qu'un poëte et ses vers furieux,
Ce sont des dieux les plus secrets oracles,
Que par sa bouche ils montrent à nos yeux.

En waar Van der Noot aan Torrentius, den bisschop van Antwerpen, uitlegt wat een
dichter is (P.W. 1588), vergeet hij natuurlijk dat motief niet:
Godt is, en leeft in ons, hy gaet ons opwaert dryven,
Hij (en niet wij) doet ons schoone veerschen beschryven.

In zijne ‘Apologie’ noemt Ackermans de dichters kinderen Gods, ‘ende eertsche oft
sterflyke Goden’, en prijst Van der Noot wel eens zichzelf, zo volgt hij ‘de beste
Poëten’, die het altijd ‘veur een maniere ghehadt hebben heur selven, oft (om beter
te seggen) Godt die in heur woont ende werct, te prysen’...
Wil de lezer nu den diepen zin vatten van wat die hemelse zwanen zingen, dan
hoeft hij ook goed, zuiver en god-begerig te zijn. Het hoogste doel der kunst is dus
de wijsheid, ene theorie, welke dien trek naar het nuttige, die den Vlaming eigen is,
wel bevredigde. Geen
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schrijver der 16de eeuw kon zich een schoonheid denken, die afgescheiden van
de deugd zou bestaan: die traditie gaat eigenlijk door onze gehele letterkunde. De
fabel en de beelden zijn het hulsel, dat de edele geesten breken om de kern van
wijsheid en waarheid te proeven. De dichters handelen zoals de artsen, zegt
Grenerus in zijn ‘Apodixe’, die, als zij ‘den kindern wormkraut geben wollen, dasselbig
mit honich und zucker bestreichen, also durch die süssigkeit des zuckers mit
genüchten die gesuntmachung in bekommen’.
Tengevolge zal de allegorie een overgrote rol spelen, wat weer heel goed
overeenstemt met de vlaamse overlevering. Grenerus schijnt hier wel de denkbeelden
van Jan Van der Noot zelf weer te geven: ‘Die Nature begert für den unverstendigen
verborgen zu sein. Und der Götter wesen und gestalt lest nit zu mit blossen worten
in den unsauberen jrdischen menschen ohren zu gehen. Derwegen haben sie es
gethan, umb der groben und prophanen verstandt, vor der würdigkeit solcher hoher
und schöner meysterien (durch misztröstung solches zu begreiffen) hinder sich und
abzutreiben. Und darwider, die guten und Göttlichen geister, durch den lust das
verdunckelt zu verstehen (und durchs verwondern, wenn sie das verborgen gefunden
und verstanden haben) an zu locken und zuerwecken. Dann (gleich Socrates zeuget)
die schwere sachen seindt die schönsten.’ De kunst wordt dus als esoterisch
beschouwd, en haar passende middel van uitdrukking is de allegorie, die tekens
van 't eeuwige laat glanzen onder schitterend en boeiend uiterlijk.
Doch: dat was de theorie, niets meer; en gelukkig genoeg heeft Van der Noot die
al dichtend meermalen
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vergeten. Het is juist bij hem een kenmerkende trek, dat hij, met meer bewustheid
dan wie ook vóór hem, vaste begrippen omtrent het wezen en het doel der kunst
behartigt, terwijl toch zijn kleuriger, beeldenrijker en fijner gemoed, onbewust,
spontaner rythmenbeweging door zijn vers laat leven. Hij volgt stelselmatig de
Fransen na, maar blijft zeer vlaams. Hij meent dat verbeelding en gevoelskracht
alleen mogen uitlopen op een hoger ideaal: de deugd, - maar, wordt hij heden nog
door zovelen genietbaar gevonden, dan is het wel omdat hij (en wie buiten hem in
onze 16de eeuw?) een liefde had voor de dingen zelf, en dikwijls de schoonheid
verwezenlijkt heeft, eenvoudig omdat zij schoon is, zonder zich om wat anders te
bekreunen. Hij wil ene poëzie voorstaan, slechts voor ingewijden bestemd, maar
zie, zijn frisse natuur ging toch háren gang, en thans mag al wie maar open ogen
en open ziel bezit, onbekommerd wandelen door het lustige bosje dat Jonker Jan
van der Noot op onzen grond het groeien.
Overigens, in zijne poëtiek, zoals hij die van de italiaanse en de franse dichters
overnam, is er iets, dat den samenhang met de 16de-eeuwse volksliteratuur
verzekerde, iets dat recht tegen de humanisten inging, en eindelijk de oudheid zelf
moest terugdringen: het gebruik der moedertaal. Van der Noot, hoewel bedreven
in Frans en Latijn, dicht in 't Nederlands, iedermaal een dichterlijk gevoel hem tot
uitdrukking noopt. Wellicht wist hij, instinctmatig, dat een dichterlijk gevoel slechts
door de eigen taal - geen willekeurig iets! - volledig kan weergegeven worden, dat
zij alleen den ‘zang’ der woorden kan doen uitkomen, buiten alle conventie der
betekenis,

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

800
aant.

en als de enige atmosfeer uitmaakt waarin de eigen rythmus, die dieper is dan
alle woorden en maten, natuurlijk kan opdeinen.
Er is zeker wel iets van Jan Van der Noot's zelfgevoel in den trots, waarmede hij
de taal van zijn volk verdedigt, en die zo hoog stelt als welke andere, eenvoudig
omdat zij de zijne is.
Het begrip der nationaliteit was bij ons nog maar weinig ontwikkeld. In zijn ‘Striit
des Gemoets’ (1590) verontschuldigt zich Philips Numan nog, omdat hij ‘soo hoogen
saken (als die der salicheyt aengaen) in duytsche Poesye oft Rethorijcke’ verhaalde.
Doch in de. voorrede der ‘Twee eerste Musyckboekskens’ van Tielman Susato
(1551) wordt al gewaagd van ‘vaderlandsche musycke’ ( Kalff, 16de eeuw II 448),
en dat de taal het beeld is der volkseenheid wordt gevoeld, waar de ‘Twe-spraack
der Nederduitsche Letterkunst’ (1584) spreekt van de ‘beminders haers Vaderlands
ende taals’. Waarom zouden wij 't zelfde niet pogen als de Italianen, Spanjaarden
en Fransen, welke ‘hun spraken die bij de onze te verlyken (behouden hun ghunst)
schuymtalen zyn, verryken, opproncken, cierlyk ende bevallyck maken.’ Doch de
eenheid der taal was nog verre van voltrokken: ‘De Brabander zal zegghen de
vriendelyckste taal te hebben, de Hollander de zuiverste, de Vlaming zal óóck de
zyne willen voorstaan, de Stichtse en Gelderse desghelyken om dat zij het Hóógduyts
wat naarder komen, de Vries zal zyn spraacx oudheyd bij brenghen.’ Van der Noot
zelf kende gene andere nationaliteit dan ‘Brabant’, en schrijft het ‘Brabants’: van
Vlaanderen en Vlaams, laat staan van Nederlands,
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is er bij hem geen enkel maal sprake. Zijn dialect scheen hem het zuiverste ‘duytsch’,
voor Brabant wilde hij volbrengen wat Petrarca voor Italië volbracht had en Ronsard
voor Frankrijk.
Doch zijne denkbeelden, door zijn bewonderaars verspreid, zullen niet zonder
invloed gebleven zijn op het groeiend bewustzijn van ons volk. Hoor Hendrick
Ackermans, in zijne ‘Apologie’, tegen de vijanden van zijnen dichter optrekken: ‘T'en
is geen minder deugt het Vaderland te vereeren ende syns moeders sprake te
ver-ryken, te ver-ciren ende van alle barbare, grove ende onaerdige redenen ende
woorden te reynigen, dan het is met den sweerde de palen des Vader-lants te
vermeerderen ende de boosdoeners daer wt te verdryven.’ De hele tirade is
belangrijk, en verdient te worden aangehaald: ‘Soo hebben wy nochtans gesien dat
d' onwetende goetdunckentheyt ende opgeblasentheyt, sommiger verwaender,
afgunstigher, grover ende cleynhertigher menschen heur soo verhief ende opstack
t' seghens d' eerste gheluyt synder schriften, dat het schene dat syn ontstervelijcke
glorie (die tijt noch beginnende te groeyen) gantschelijck wtgeblust soude hebben
gheweest, deur heur eeselslijck gheroep, ende Midialisch' oordeelen: d' een
(ontdeckende syn eygen onwetentheydt ende ongeleerdtheydt) beschuldigde hem
dat hy te diepsinnigh, ende te misterialyck schreve. D'ander seyde dat hy te
vrymoedigh ende te stoudt was in nieu-woorden te maken: en dat constant beter
Brabandts was dan standtvastich, plaisant beter dan behagelyck, abondant beter
dan over-vloedigh; dierghelycke abandonneren beter dan begheven, consoleren
beter dan vertroosten, ende duysent
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dier ghelijcke... Andere te seer cleyn-hertigh, seyden dat men niet en can noch
ooc niet en behoorde kunstighlyck oft gheleerdiglyc te schryven, dan in Griex oft in
Latyn, en dat sy wel over-weghen ende verdoeldt syn, die heur onderwinden in d'
Nederlandts anders oft beter te schryven, dan sy lie ghewendt syn te doene, niet
kunnende sulke afgunstige, waenhopige, cleyn-hertighe, oft onwetende (al waren
sy oock groote Meesters in t' Hebreeusch, Griecx, oft d'Latyn) boterbeesten en
tweevoetige esels bedenken noch verstaen dat de veurschreven Griecsche ende
Latynsche spraken met den eersten oock barber, grof ende ongheschict gheweest
syn, ende gebleven souden hebben, ten ware dat godlijcke ende gheleerde Poëten
ende Oratoren....’ enz. enz.
Van der Noot heeft op krachtdadige wijze aan de verzuivering der taal geholpen:
‘Hy die ons moeders tale, namendtlick onse Brabantsche oft Nederlandtsche sprake
(daer wt roeyende veel-derley gheschuimde woorden, binnen den tydt van 2.
honderdt jaren herwaerdts, ontleendt van vreemde spraken die gheen
gemeynschappe medt d' onse en hebben, ende in haer plaetse weder om brengende
de goede, oude Brabantsche woorden, ende daertoe noch bequame, nieuwe,
ongeschuymde woorden vindende ende makende) soo heerlijck ende rykelijck
verclaerdt, ende verçirdt heeft, dat sy heur niet en derf schamen bij de beste spraken
vertoondt ende geleken te worden.’
Niet alleen Van der Noot werkte in die richting. In zijn ‘Tresoor der Duytscher
Talen’ (1552-53) poogde de Antwerpenaar Jan van de Werve de bastaardwoorden
uit onze taal te roeien. De ‘Twe-spraack der Neder-
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duitsche Letterkunst,’ Coornhert, Simon Stevin, de ‘Nederduitse Ortographie’
van Pontus de Heuiter, lieten de waarde van 't Nederlands inzien, wilden haar
verlossen van al het franse onkruid, dat ze zo erbarmelijk ontstelde. Maar op dat
gebied heeft de dichter meer macht dan de geleerde: hij alleen kan zijn wensen als
daden uitzenden. De taalbeelden, in zijnen stijl vergroeid, blijven. Wanneer hij zijne
taal wel voelt, volbrengt hij wat anderen begeerden, en zijne hervormingen worden
dan opgedrongen onder den vorm van schoonheid en van leven. Zijn de behoeften
van zijn volk in eenklank met de zijne, dan wordt hij de echte bevrijder der taal.
Men vergelijke de gedichten van Jonker Van der Noot met die der rederijkers die
hem zijn voorafgegaan: de vreemde wanvormen zijn verdwenen; hier en daar, nog
een enkele die voortdobbert, maar overal is 't als een stroom van eigen
taalschoonheid en eigen taalkracht die opwelt. De verzen mogen dikwijls nog
onhandig en stram zijn: zij klinken in eerlijk ‘Brabantsch,’ men voelt er het jonge
groene zelfstandige Nederlands in worden. Het is in Vlaanderen de leerling der
Fransen, die het meest gedaan heeft voor 't verdrijven der franse woorden.
Hij volgt de Pléiade zelfs niet na, waar zij die vreemde woordkoppelingen naar 't
Grieks of 't Latijn schept, die we later, misschien meer onder den invloed van
Guillaume du Bartas dan van Ronsard, bij Spieghel en Karel van Mander zullen
terugvinden. Gelukkig genoeg voor de poëzie van Jan Van der Noot was de
ontwikkelingstoestand van het Vlaams een geheel andere dan die van 't Frans. Hij
mag oden van Ronsard met hun verzenverdeling overnemen, de innerlijke vorm
van zijn gedicht
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is toch oorspronkelijk, kleur, rythmus, wendingen zijn wel van hem: na hem kan er
nog andere, leefbare, volgezonde vlaamse poëzie uit komen. In de vertaling treft
ons soms een onmiddellijker werkelijkheid, en wat ze aan edelen snit verliest, wint
ze dan aan naïefheid en ronde gulheid. Men vergelijke, in de uitgave van A. Verwey,
waar zij tegenover elkaar gedrukt staan, de bewerkingen naar Ronsard met den
Fransen tekst. ‘Ronsard,’ zegt Verwey, ‘heeft de koele schittering, de gladde
sierlijkheid, in het algemeen de verstandelijke zuiverheid van zijn al in begrippen
geslonken moedertaal. Ik geef de voorkeur aan het veel krachtiger en beeldender
Brabantsch waar Van der Noot de wilde ranken nog in voor 't snoeien had. Voel wat
ik bedoel door vergelijking van Van der Noots Vrueghtydt met Ronsards Chanson
waar ze naar bewerkt is. Ronsards sierlijke maar kille schetslijnen halen niet bij de
soms verrukkelijke kleurige taalgroeisels van Van der Noot. Zijn vertaling van
Ronsards beroemde Mignonne, allons voir si la rose is een jong vers. Ronsard heeft
daar al zijn schittering, al zijn onfeilbaarheid van enkel-woordartiest, maar er schuilt
meer wezenlijke aanleg in het naïeve de dingen zelf voelende, het heele geval
dramatiseerende stuk van Van der Noot.’ De tegenstelling is hier wel wat te scherp,
en een enkel-woord-artiest mag Ronsard niet genoemd worden. Van der Noot is
niet zo veelzijdig en lenig, noch zo verheven kies, en heeft weinig of niets van die
zacht glimlachende melancholie der zinnelijkheid, aan Ronsard eigen, die vluchtige
aandoening die bij hem door 't albast van een vers als een lichte vlam bloost. Doch
met dit voorbehoud mogen
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wij Verwey's opmerking gerust onderschrijven. Om te tonen hoe Van der Noot een
tekst van Ronsard gebruikt, wil ik nog enige strofen van een ‘Ode aen Olympia’
(P.W. 1592-94) afdrukken nevens ene ‘Ode à Cassandre’ (Bl. II, 389) die ze feitelijk
ingegeven heeft:
Schoon Jonghvrou, teerder vele
Dan eenigh rooscnop versch en root,
Di de rosier, als d'ele,
Voordt brengt t'smorgens eer d'licht wort groot,
Di in des daeghs verhooghen
Veur allen menschen ooghen
T'gants ciraet van den Hove
Wordt t'heuren love,
O pucelle plus tendre
Qu'un beau bouton vermeil,
Que le rosier engendre
Au lever du soleil,
D'une part verdissant,
De l'autre rougissant!
Vaster dan d'Leyloof groene,
D'welck voordt cruypt, en dan zoo vast zit,
Met goey manier van doene,
Om den Abeelboom hoogh' en wit,
Vlechtende goedertiren,
In veelderley maniren,
Om den boom, zijn gruen ermen,
Medt recht ontfermen,
Plus fort que le lierre
Qui se grippe à l'entour
Du chesne aimé, qu'il serre
Enlassé de maint tour,
Courbant ses bras épars
Sus luy de toutes parts,
Soo slaeght (Meestersse schoone)
U ermkens oock om mijnen hals:
En wordt mijnder ghewoone,
En ick uws, in liefden onvals:
En medt suet eerlijck kussen
Laet ons ons lusten blussen,
In eendrachtigh verblyden,
Lief, t'allen tyden.
Serrez mon col, maistresse,
De vos deux bras pliez;
D'un noeud qui tienne et presse
Doucement me liez;
Un baiser mutuel
Nous soit perpetuel.
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Daer ontdeckt, sonder misten,
De loecht, t'schoonste weer dat ooyt was:
En d'loos serpent, vol listen,
En schuyldt daer niet onder t'groen gras,
Maer de Voghelkens cleene,
Vercierdt medt pluymkens reene
Singhen daer sonder truren
Lief, tallen uren.
Là le beau ciel décueuvre
Tousjours un front benin,
Sur les fleurs la couleuvre
Ne vomit son venin,
Et tousjours les oyseaux
Chantent sur les rameaux;
De sute Winden sweven
Daer altydt, met een suet gheluydt,
En de Lauriren gheven
Bequame schaduwen op t'cruydt:
De bloemkens suet van gheure,
Houden daer telcmans keure,
Vol heunighs, sonder sterven,
Heur versche verven.
Tousjours les vens y sonnent
Je ne sçay quoy de doux,
Et les lauriers y donnent
Tousjours ombrages moux;
Tousjours les belles fleurs
Y gardent leurs couleurs.

Buiten de enkele stukken die rechtstreeks kunnen teruggebracht worden op een
gedicht der Pléiade, zijn er bijzondere sporen van haren invloed in heel het werk
van Jan Van der Noot verspreid. Zijn Olympia is een tweede Cassandre, en om niet
bij deze achter te blijven geeft zij haren naam aan een bloem. Hoe dikwijls speelt
de dichter niet met Cupido's, wier pijlen door zijn ogen den weg naar zijn hart vinden,
- een gemeenplaats die tot in de provençaalse letterkunde reikt. Waar hij zijne liefste
beschrijft herneemt hij de geijkte vergelijkingen van zoveel franse petrarchisten, en
men zou heel ene lijst van beelden kunnen opstellen, welke hij van de Pléiade houdt:
b.v. in het daareven aangehaalde brokstuk:
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Vaster dan d'Leyloof groene... Hij gebruikte het zeer dikwijls, en men zal wel geen
twintig bladzijden van Ronsard of Bellay lezen, zonder het minstens éénmaal aan
te treffen.
Van de dichtvormen, die Jan Van der Noot overplantte, komen de ode en het sonnet
in aanmerking. Hij heeft maar enkele zogezegde ‘pindarische oden’ gedicht: op den
Slag bij Grevelingen (Bosken, en P.W. 1581-85), aan de Vrouwen van Brabant
(P.W. 1589-91); 't gebeurt ook wel eens dat hij de verdeling in strophe, antistrophe
en epode op het sonnet toepast (Aan Grillo, P.W. 1593-94). Maar doorgaans
vermoeden we niet waarom sommige zijner stukken ‘ode’ betiteld worden, andere
weer ‘elegie’, en het schijnt wel dat hij van 't innerlijk wezen dier dichtvormen niet
veel gevat heeft. Zijn ‘oden’ zijn meestal strofische gedichten, die geenszins van
het gewone ‘lied’ afwijken; tot verzachtende omstandigheid zij hier alleen bemerkt,
dat Ronsard zelf die kritiek lastig ontgaan kan. Op één uitzondering na (de Slag bij
Grevelingen), vinden we nergens die kunstige verzenbouw, waarvan alle rijmen
verbonden en door elkaar geweven zijn, derwijze dat de gehele stroof samenhoudt
als een gewelf; maar dikwijls toch, en meer mogen we niet verlangen, die natuurlijk
deinende ontwikkeling der gedachte door rythmen die afwisselen en regelmatig
terugkomen, als golvingen van één harmonie.
Het aankweken van het klinkdicht in de vlaamse poëzie kon niet anders dan den
zin bevorderen voor logisch-mooie samenstelling, de veerkracht der taal ont-
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wikkelen, psychologische verfijningen en schakeringen tot bewust leven nopen.
Of Jan Van der Noot nu de eerste vlaamse sonnetten schreef? Men noemt er
enkele uit den ‘Hof en Boomgaerd der Poësien’ (1565) van Lucas de Heere. Maar,
afgezien van de vraag of zij wel vroeger vervaardigd werden dan die van 't Bosken,
zijn die zogezegde ‘sonnetten’ er eigenlijk geen: de rijmenopvolging gelijkt er nog
op die van 't refereyn, de inhoud is epigrammatisch, en de verdeling in ‘viereinen’
en tercetten is al te willekeurig, on-gevoeld. Van der Noot, integendeel, dichtte met
bijzonder geluk een groot aantal sonnetten, wier inhoud den sonnetvorm vereiste.
Bemerken we, dat hij gewoonlijk niet het italiaanse schema volgt, maar dat, welk
de franse dichters in zwang brachten: abba abba ccd, eed, of cdd cee. Reeds in
het Bosken zijn er, op 19 sonnetten, maar twee die op ccd dee sluiten, en twee op
cde cde.
Wat de metriek betreft bekent zich Van der Noot (aan Walcourt, P.W. 1581-85)
Als die aerdighlyk ierst in d'Brabandts sanck
Heerlycke veerschen schoon, hoogh van gheclanck:
Oock Ghemeyn veerschen suet: en dies ghelycken
Liricsche veerschen licht, in woorden rycke...

Het zijn de franse termen, en Ackermans zal ons die uitleggen: ‘D' eerste bestaende
de manlijcke in 12. de vrouwelijcke in 13. sillaben, hebbende beyde sekeren snede,
pause oft steunen op de seste sillabe. De tweede manire van veerschen, hebben
de manlijcke 10. en de vrouwelijcke 11 sillaben, ende hebben beyde de pause,
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snede oft steunen op de vierde sillabe. Dit advertere ick oock daerom datmen elcke
snede wel distinctelijck ende bescheydelijck moet pronuncieren, anders diet
onwetdlijck distingueren, verachtent wt haer selfs onwetentheyt, en ten is gheen
wonder dat sy dan daer gheenen smaeck in en vinden. De derde maniere syn van
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. oft 9. sillaben, na dat de wyse, sangh', oft Harmonie is, der Hymnen,
Oden oft der Lyrikens diemen maken wilt. En soo elck veersch des iersten stocx is,
soo moet oock elck veersch van al d' ander stocken des selvighen ghesangs wesen.’
Hadden de metrische hervormingen van Jan Van der Noot niets meer geweest
dan Ackermans ons weet te vertellen, dan zouden zij van geringe betekenis blijven.
Maar door die ‘heerlyke, ghemeyne en liricsche’ verzen leefde en sloeg de nieuwe
rythme. Wij hebben genoegzaam aangeduid wat de jambe voor ons is: de eigen
vorm der nieuwe kunstgevoelens. Inzover de franse dichters die kunstgevoelens
ten onzent ontwikkelden en den smaak verfijnden, ontstaat die rythme onder den
middellijken invloed hunner gedichten. Maar heel de wording onzer poëzie zocht in
die richting, de eigen betoning onzer taal leidde er natuurlijk toe, en wellicht was de
werking van de vlaamse muziek en 't vlaamse lied voldoende om 't jambisch vers
zijn eigen wetten te laten vinden. Zeker is het, dat de regelmatige afwisseling van
staand en slepend rijm grotendeels aan die werking te danken is, en niet uitsluitend
aan franse navolging. Hetzelfde was gebeurd in de franse poëzie. Marot, kort na
Jean Bouchet en Charles Fontaine, liet de staande en de slepende rijmen regelmatig
afwisselen, voornamelijk in zijne
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psalmen, ‘afin’, leert ons de Deffence et illustration van du Bellay, ‘que plus facilement
on les pût chanter, sans varier la musique pour la diversité des mesures qui se
trouveroient à la fin des vers.’ Dat gebruik werd algemeen na 't voorbeeld van du
Bellay en Ronsard, en deze wettigt het op de volgende wijze in zijn Abbregè de l'Art
poetique (Bl. VII 320): ‘Après, à l'imitation de quelqu'un de ce temps, tu feras tes
vers masculins et foeminins tant qu'il te sera possible, pour estre plus propres à la
Musique et accord des instrumens, en faveur desquels il semble que la Poësie soit
née.’
Vóór Van der Noot wordt die afwisseling aangenomen door Datheen en de Heere,
in hun vertalingen van Marot's psalmen, en later in vele stukken van Coornhert's
Liedtboeck, voornamelijk die, welke op een psalmwijze geschreven zijn. Weliswaar
zong men vlaamse liederen wel eens op een zonderling manke maat: men weet
dat het muzikaal accent dikwijls op doffe lettergrepen viel, derwijze dat de klemtoon
heel anders gelegd werd op het gezongen dan op het gesproken woord. Maar nu
begon de smaak daartegen op te komen, en allengskens ging men pogen om verzen
te schrijven, waarin de woorden op de muziek zouden passen, zonder hun
natuurlijken klemtoon te verplaatsen, en zo raakte men vanzelf tot jambische verzen.
Wanneer Marnix in 1580 zijne psalmen liet verschijnen, had hij reeds vele verzen
in dien zin verbeterd, zoals bewezen wordt door de vergelijking met den vroegeren,
onuitgegeven tekst, die onder de handschriften der Universiteits-Bibliotheek van
Gent berust. De ‘Twe-spraack der Ned. Lett.’ roept insgelijks de aandacht op het
bestaan van ‘lange’ en ‘korte’ letter-
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grepen (geaccentueerde en niet-geaccentueerde worden hier bedoeld) verder
van ‘twijfelinghen.’ ‘Maar onder ons,’ lezen we daar, ‘ist zó heel vreemd, dat wy
Rymers naulyx òyt daar af hebben hóren spreken, ick laat staan, dat wy in ons
dichten daar op zouden achten. Maar in de Liedekens zyn wy gedwongen, tselfde
(dickwils onwetende) waar te nemen; want sullen die ghevoechlyck ghezongen
worden, zó moeten de silben na de noten ófte de noten na der silben voeten
ghevoeght worden. Oóck vintmen dat sommighe Rymers hun gedichten zoet, der
anderen wreed vallen (dit komt doort wel ofte misstellen ende voeghen der silben:
Colyn van Ryssel in zyn Spieghel der Minnen schynt uyter naturen (òf mogelyck
met voordacht) op veel plaatsen zoet vallende silben waer ghenomen te hebben.
Daar zynder óóck huydensdaeghs, dieër op beghinnen te achten...’
Inderdaad, Jan Van der Noot was niet de enige, die ‘er op begon te achten,’ en het
ware niet juist, uitsluitend aan hem de invoering der nieuwe maat toe te schrijven.
Onze dichtkunst zelf voelde de behoefte aan vastere rythmen. Andere individus, in
Noord- even als in Zuidnederland, zochten hetzelfde als hij, althans op 't gebied der
techniek, en vonden het tegelijkertijd: Jan van Hout, Coornhert, Marnix.
Als onmiddellijke voorganger van Jan Van der Noot wordt gewoonlijk Lucas de
Heere voorgesteld (1534-1583). Een voorgevoel der Renaissance heeft hij zeker
gekend. Hij had in Frankrijk en Engeland geleefd, stond in vriendschappelijke
verhouding tot schilders en humanisten, ging met Marnix om, en volgde liever,
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zoals hij zelf beweert, latijnse, franse en hoogduitse voorbeelden (waarom
hoogduitse?) dan ‘den ouden vlaemschen treyn van dichten, die (om de waerheyt
te zegghen met oorlove) in veel zaken te ruut, ongheschickt en ruum is gheweest.’
En de uitgever van Den Hof en Boomgaerd der Poësien laat ons weten ‘dat den
Autheur jeghenwordich in zijn dichten ghebruuct heeft reghels mate, dat is (op datt
verstaen die van der conste niet en zijn) alle de reghels, oft versen van een Referein,
oft ander werc, zijn van eender mate van syllaben.’
Maar daartoe bleef eigenlijk zijne rol beperkt. Hij steekt nog diep in de rederijkerij,
die ceremoniemeester aller openbare plechtigheden te Gent. Hij verdedigt wel het
gebruik der moedertaal tegen de humanisten, maar poogt weinig, om die taal van
hare gedrochtelijke bastaardwoorden te reinigen. Hij volgt franse dichters na, maar
't is toch nog altijd Marot, en inzonderheid den Marot, die nog ver van de Renaissance
staat. Zijne ‘sonnetten’ verdienen nauwelijks dien naam, en dat hij sommige verzen
‘ode’ of ‘elegie’ betitelt, heeft weinig betrekking met hun innerlijken vorm. Zijne
‘Refereynen’ zijn gans van den ouden stempel, en daar klinkt nog de stem der
Middeleeuwen: ‘Swerelts samblant, is als drijfzant, niet zonder God.’ Hij telt de
lettergrepen van zijn vers, maar eilaas, hij weegt ze niet, en zolang zij geteld en niet
2

gewogen worden kan er van een nieuwe rythmiek geen spraak zijn.
Heeft Lucas de Heere nu invloed uitgeoefend op Jan Van der Noot? Den Hof en
Boomgaerd is van 1565, en de enkele stukken, waarin men enig trachten naar de
jambe vermoedt, zullen niet veel vroeger vervaardigd
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geweest zijn, b.v. de ode aan ‘Adolf van Bourgoignen’ (in de P.W. 1594 ook door
Van der Noot bezongen) die zeer waarschijnlijk in 1563 geschreven werd. Maar
veel, in het Bosken, dagtekent van vóór 1565, en de ode op den slag bij Grevelingen,
die al veel verder gaat dan al wat de Heere ooit voortbracht, is van 1558. Wat mocht
Van der Noot toen van den gentsen rederijker weten, die reeds in 1554 op
twintigjarigen leeftijd naar Engeland vertrokken was, en eerst in 1559 in Vlaanderen
terugkwam? De twee poëten zullen elkaar eerst in 1568 te Londen aangetroffen
hebben, en het schijnt me dat toen de Heere veel meer te leren had van Jan Van
der Noot - die maar enige jaren jonger was - dan Jan Van der Noot van hem. Het
stukje dat de Heere voor het Theatre schreef, en waarin hij betreurt dat de dichters
van den tijd nooit dergelijke verzen ‘wt den Gheest’ dichten, ‘in de plaetse van
schalen en kannen,’ is gemakkelijker en vloeiender dan Den Hof en Boomgaerd ,
en zulks is wellicht aan de lezing van Jan Van der Noot's werken te danken. Al wat
men beweren mag is dat Lucas de Heere vaag gedroomd heeft van wat Van der
Noot tegelijkertijd volbracht. Dat is al iets, terwijl zoveel andere rederijkers, Fruytiers
(Ecclesiasticus 1565), de Deene (Warachtige Fabulen der Dieren 1567), van Ghistele
(Horatius' vertaling 1569) en Houwaert (Milenus Clachte 1577) tot boven de oren
in de rijmelarij maar aldoor bleven vastzitten.
Doch in Holland repte zich iets. Wij zien er, te Leiden, en wel waarschijnlijk onder
den invloed der humanisten, de literaire hervorming plotseling doorgedreven, bijna
zonder voorbereiding. 't Is in de jaren, toen Van der Noot
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al zijne Olympiade voltooide. Zou 't echter de rechtstreekse werking van zijn
eerste boeken zijn, die zich in 't Noorden zo beslist laat voelen? Het valt moeilijk te
bewijzen.
... ‘En bevinde oock seer goet, en wel luydende,’ zegt Karel van Mander in de
voorrede tot zijn Grondt der edel vry Schilder-const (1604) ‘datmen zijn tweede
syllabe altijts hardt oft langh neme, en d'eerste cort, ghelijck sulckx in onse sprake
eerst in het ghebruyck is ghecomen door den grooten dichter d' Heer Ian van Hout,
Pensionaris der Stadt Leyden, die uyt Petrarcha, Ronsard en ander, sulcx van in
zijn jeught waer ghenomen, en ghevolght heeft.’
Die Jan van Hout, die niet pensionaris maar wel secretaris der stad Leiden was,
van 1564 tot 1609, met uitzondering van enkele jaren, is de schrijver van den felsten
aller aanvallen tegen de Rederijkers, in zijn Opdracht der vertaling van Buchanan's
Franciscanus: daar wordt de poëzie streng gescheiden van de rhetorica, en in den
scherp misprijzenden toon voelt men heel het bewustzijn van een nieuw kunstleven.
Dat Jan van Hout zich zo ver voelde van al wat naar de kamers van rethorycke rook,
wordt ons begrijpelijk wanneer wij zijne gedichten lezen. B.v. de ode op de verlossing
van Utrecht (gedicht in 1577):
Al ist dat men het leeuken naeckt
Van jonghs op voet en huislick maeckt,
Zijn leeuwen-aert en sal daarom noch niet verflauwen:
Want als men hem ten lesten terght,
En tot verstorenisse verght,
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Bruickt hij straks sijn geweld, sijn tanden, steert en klauwen...

Of beter nog, die vertaling van de horatiaanse ode: Eheu fugaces, Posthume (1578):
Eylaes, eylaes, hue vliegen zo
Zeer snellic voort (o vrunt van Loo)
Mit vlercken van de wint de scielic vliende jaren:
Want de un-betemde doot vertrect
Geensins, of eerlic zijn bedect
Mit rimpels diep tgesicht, den cop met grize haren;
Al waert ooc dat op elcken dach,
Gi offer-duende, dedet slach
Ten hundert stieren vet, om d'altaers te verlaeyen
Des swarten Pluto, die niet pleecht
Van tranen brac te syn beweecht,
't Gemuet is hem versteent, gi zult hem zo niet paeyen...

Men hoort het, de nieuwe maat gaat hier zonder aarzelen of rondtasten, zo beslist
mogelijk. Misschien reeds al te beslist. Mogen wij Jan van Hout beoordelen naar
de enkele stukken die van hem overblijven, dan schijnt hij humanisten-poëzie in 't
Nederlands geleverd te hebben: niet meer zo rechtstreeks gevoeld, zo spontaan
gekleurd en bewogen als die van Jan Van der Noot, maar met iets geleerds en
kouds erin. Die verzen zijn een voorspelling van Daniël Heinsius meer dan van
3

Hooft.
Er is, geloof ik, meer leven uitgegaan van dichters, die de literaire traditie minder
bewust verbraken, en door
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hun mannelijk gemoed altijd ver van alle dilettantisme gehouden werden, van alle
liefhebberij van ‘den vorm om den vorm zelf’. Ik bedoel Dirick Volkertsz. Coornhert,
en Marnix. Beiden zijn scherpafgetekende individus, staande buiten het ouderwetse
gedoe der Kamers. Wat baten ons ‘rethorisienen’? roept Coornhert uit in zijn vertaling
der Odyssee (1561):
Sulcke nueswijsen moet ick vraghen,
Door wat recht sy de vrijen plaghen,
Met huer wetten dwaaslijck vercoren?...

En in de ‘Rymerien’, die de ‘Comedie van Lief en Leedt’ voorafgaan (gedrukt in
1582):
...want ick noyt Camer
En heb gehanteert, daer de const van reden-ryck
Geplecht wert, met vele wetten verscheydelyck:
Van woorden, cesuren, en alreley maten,
Met sulck eygen behaech, dat sy alt werck haten
Welx vrye voet niet danst na den pijp van haer wet...

Bij Coornhert is er veel van de Renaissance in den breden zin: de zucht naar
zelfstandigheid, naar zelfkennis, de ruime waarneming der dingen, - maar hij treedt
op tegen 't vals klassicisme dat met mythologische namen speelt, en zijne kunst is
wel in zijn eigen grond geworteld.
Uitgeweken naar Duitsland, om zijn onafhankelijkheid te vrijwaren, ontmoet hij er
Jonker Jan, en tekent platen voor zijne Olympiade. Coornhert was toen bij de vijftig,
Van der Noot wat boven de dertig jaar. Of zij later nog
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verdere betrekkingen met elkaar hadden weten wij niet. Evenmin, of Marnix, die
ongeveer denzelfden ouderdom had als onze poëet, hem in de jaren '80 te Antwerpen
gekend heeft. Waarschijnlijk, - al heeft Van der Noot den calvinistischen
burgemeester nooit bezongen. Wat er van zij, de kunst van Marnix en van Coornhert
welde uit een heel andere bron dan de zijne, leefde in een andere atmosfeer. Maar
men voelt er hetzelfde trachten in naar vaster maat en reiner geluid.
Van 1561 dagtekenen al goede jamben van Coornhert in zijne vertaling der
Odyssee, en in zijn Liedtboeck van 1575 (sommige liederen zijn van veel vroeger)
passen meestal regelmatige rythmen op de wijzen:
Als aanden troon klaar en doorluchtelicken
De gouden zon met helder licht verschijnt:
Dan moet het licht der bleycke sterren wycken,
Voor 't meeste licht altijd het minst verdwijnt.
In 't groene woudt als laeuwe Westerwinden
Beweghen 't lof, dan plucktmer rooskens root,
Maar als het zuyd zijn stormblaas wil ontbinden,
Verwelckt de bloem, dan vintmer doornen bloot.

Wij zagen hoe de muzikale wijs ook Marnix er toe bracht zijne Psalmen (van 1576,
verschenen onder verbeterden vorm in 1580) op trotsklinkende zuivere jamben te
laten heenstappen. In zijne sonnetten aan Lucas de Heere (1576) is het
ontwikkelingsproces van het alexandrijn volvoerd. Zo droeg hij hem zijne Psalmen
op, terwijl hij hem een zilveren beker schonk:
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Godt houdt in syner handt den beker der gerichten,
Daer wt, hy bitt'r oft soet eenn' yegelyck en schenkt,
Na dat syn wysheyt groot verordent end gehengt,
Maer gheensins by gheval also de dwasen dichten.
Nu moet syn kerck' altyts (want hys' int cruys wil stichten)
Drincken den eersten dronck met bitterheyt vermengt,
Maer tgoddeloose volck dwelck vry te wesen denckt,
Den droessem drinken wt, end' soo den bodem lichten.
Wat willen wy dan doen Lucas in tegenspoet?
Sullen wy truerich syn, end geven op den moet?
Neen, neen: maer wel getroost den beker met den dranck
Nemen van Godes handt gewillich end in danck
End met dees Psalmen soet syn bitterheyt vermenghen,
4

Die ick u t' samen wil met desen beker brengen.

In 1585 zendt Coornhert gedichten uit Boëtius aan de kamerIn Liefd' Bloeyende.
Het zijn er weer die gezongen werden. Is dit minder gedragen dan welk lied ook
van Jan Van der Noot:
Want ick heb veren vluchtigh,
Daar met ick vlieghe luchtigh
Van d'Aard ter luchtwaarts hoogh en klaar,
Wanneer het snel ghemoede
Die aan doet rasch met spoede,
Veracht het d' Aardsche goeden swaar.
Het stijgt dan verde boven
De Hemels hoogh om loven,
En siet te rugh de wolcken dicht.
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Het vlieght snel boven 't vuyre,
Beweeghlyck van natuyre,
Wiens wermt de vochte lucht verlicht.
Tot dat het sonder merren
Oprijst in 't huys der sterren,
En neemt syn wegh by Phebum schoon:
Voort stijghet na den ouden
Saturnum voocht der kouden,
Het hoogste licht an 's Hemels troon.
Daar vlieghet op en neder
Al waar het klare weder
Des luchts klare ooghen glinstringh maalt,
Tot dat het zat van kijcken
Van daar opwaarts gaat strijcken
Na Godt daar al 'tschoon licht van straalt...

Men ziet het: wie de ontwikkeling onzer dichtkunst van Houwaert tot het klassieke
tijdperk wil begrijpen, hoeft van Jan Van der Noot èn Jan van Hout, van Coornhert
èn Marnix uit te gaan, niet uitsluitend van één dier dichters.
Het beste van hun werk is al klassiek, wat den vorm betreft. Door hen is de taal
gezuiverd, het vers bezield. De dichters die na hen komen, en in dezelfde richting
zoeken, zullen niet verder gaan, tot eindelijk Hooft en Vondel zich oprichten.
Hoef ik er nog op te wijzen, dat in die ontwikkeling van 't vers, niet de
regelmatigheid van het metrum ons van belang schijnt? In 't Bosken reeds, zijn er
alexandrijnen, zo ordentelijk en fatsoenlijk jambisch als 't maar kan. Jan van Hout
levert er, zonder veel beproeven, die
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bijna onberispelijk zijn. Bij andere dichters duurde de evolutie langer: Coornhert,
b.v. en van Mander, komen er vanzelf toe, langzamerhand. Maar wat baat ons die
strenge schoolse tucht der jambe? De dichter zal die breken, en Hooft zal die veel
minder nakomen dan Jan van Hout of Daniel Heins. Wat is 't dan, dat we voor zo
gewichtig houden, in die wording van 't klassieke vers van Houwaert tot Hooft?
Alleen wie verzen voelt kan het vermoeden. Het is een rythmus, een geheimzinnige
sierlijkheid der bewegingen: iets van die bijzondere gratie, die 't geringste werk
afgerond en op zich zelf volledig kan maken, zonder dat daarom de samenhang
aller dingen zich daar hoeft te weerspiegelen; het is die hoger atmosfeer waaruit de
dichter niet treden zal, harmonie van 't brandend geluid der passie even als van 't
makkelijk minnedicht; het is de onbepaalbare innerlijke maat van al wat in schoonheid
leeft, en die werd ons door de Renaissance gebracht. Die maat is er soms bij Van
der Noot, en zeer dikwijls bij Hooft. Maar Spieghel heeft ze niet, Roemer Visscher
heeft ze niet. Is 't wel uit hun poëzie dat de schoonheid van Hooft kon opbloeien?
Spieghel heeft wel een eigen stem en een persoonlijk gebaar, en, alom geëerbiedigd,
mag hij den achttienjarigen Hooft een woord van verering ontlokt hebben: toch kan
men hem bezwaarlijk een rechtstreekse voorganger van Hooft noemen.
Ik vrees wel, dat een geleerde, die geen kunstenaar is, die zienswijze niet spoedig
zal delen. Maar toch mogen wij hopen, dat het eindelijk uit is met dat al te eenvoudige
terugbrengen van onze wordende klassieke letteren op de groep
Coornhert-Spieghel-Visscher, welke die wording
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niet voldoende verklaren kan. Zo autochtoon is de hollandse 17de eeuw niet, en
in Vondel zelf vinden we de vlaamse natuur nog volledig uitgesproken. Men weet
hoe de uitwijkelingen, die zich vóór Spanje terugtrokken, Noord-Nederland gingen
bevruchten. Zij stichtten er talrijke kamers, waaronderde Orangie Lelie van Leiden,
deWitte Angieren van Haarlem, 'tWit Lavendel van Amsterdam, waar, in 1612,
Vondel met zijn Pascha optrad. Het is ook vastgesteld dat Cats en Heins, voor hunne
betere versificatie, veel aan vlaamsen invloed verschuldigd waren. Maar wat ons
vooral belangrijk schijnt, is dat het, buiten Coornhert, Vlamingen zijn, welke aan
Holland dien rythmus leerden voelen, waarvan ik even gewaagde, die ‘maat’ der
Renaissance, dien zang, die vrijheid van beweging en ruimte van gebaar, dat luchtige
en schone en levende iets, zonder hetwelk geen klassieke letterkunde mogelijk is.
En die klassieke letterkunde had waarschijnlijk in Vlaanderen haar eigen organen
tot stand gebracht, - wellicht in dat Antwerpen dat Michel de l'Hospital in 1580, toen
het al aan 't kwijnen was, nog de rijkste stad van Europa noemde, - zonder de
politische omstandigheden die alle frisse krachten uit ons land roeiden: alle
elementen waren rijp, en ene dichtkunst had hier kunnen opbloeien, kleuriger
misschien, sappiger en guller en vrijer dan de hollandse.
In 't voorbijgaande zij echter bemerkt, dat niet veel gewicht te hechten is aan de
rol, welke men soms den Leuvenaar Jacob Duym toeschrijft. In zijn Gedenck-Boeck
(1606) beweert hij ‘de Fransoische maet’ te volgen, die hem nog een nieuwigheid
lijkt. Daarom misschien geeft Snellaert hem op, als den eerste, die de heldenverzen
in
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Holland geregeld invoerde, wat nog o.a. door Stecher herhaald wordt. Doch de
meeste alexandrijnen van Duym zijn mank en onbeholpen, met niets van de
Renaissance, - en zijn eigen bewonderaars hadden 't al veel verder gebracht.
Onder de Vlamingen, die na Van der Noot, en heel op 't einde der eeuw, de
Hollanders tot een harmonischer en opener poëzie voorbereidden, is vooral Karel
van Mander te noemen. Ene plaats onmiddellijk nevens Van der Noot, komt hem
eigenlijk niet toe, nog veel minder die eens voorgangers van onzen poëet. Hij was
tien jaar oud, toen Van der Noot al zijn ode aan Carloo dichtte, en zijn ontwikkeling
schijnt niet een zeer snelle geweest te zijn. In zijne jeugd levert hij veel
rederijkers-gerijmel De Gulden Harpe is er nog vol van, al werd zeker een goed
deel van het boek in Holland gedicht, dus na 1583 (onder de gedagtekende stukken
is het vroegste van 1584). Eerst in Haarlem brengt hij zijn beste werken voort. Doch
met zekerheid kan men hun datum niet vaststellen: vroeger dan 1595 heeft van
Mander niets uitgegeven, en veel verscheen eerst na zijnen dood.
Hij bekent zelf, in het Schilderboeck van 1604, dat hij ‘over eenighe Jaeren’,
wanneer hij aan zijn ‘Grondt der edel vrij Schilder-const’ begon te schrijven, ‘gheen
recht verstandt van de Fransche dicht-mate (had), dan evenwel geen behagen in
onse ghemeen oude mancke wijse. Ick segghe manck, om dat wy de reghelen niet
op eenderley mate en ghebruyckten: daerom volghd' ick de langhde van d'
Italiaensche Octaven’... De uitslag was niet heel bijzonder: hij telde eenvoudig de
letter-
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grepen, zonder zich om den rythmus te bekreunen. Het gebruiken van ‘de Fransche
dicht-mate’ schijnt toen nog een uitzondering geweest te zijn; ziehier althans hoe
van Mander er daar van gewaagt: ‘'Thadde misschien den Dicht-verstandighen beter
behaeght, dat ick dit mijn ghedicht met Fransche Voeten hadde laten voorttreden:
Dan 't hadde my swaerder, en de Jeught duysterder moghen vallen. Ick bekenne
wel, datmen Gallischer wyse, op Alexandrijnsche mate wel wat goets soude doen:
Dan daer hoeft groot opmerck, en langhen tijdt toe, om vol schoon stoffe, en
vloeyende te wesen.’ En in zijn vertaling der Bucolica (1597) gebruikt hij misschien
voor de eerste maal de jambische versmaat:
Nieu Fransche wijs ic volgh', hoe wel t' sal wesen
Voor veel wat vremts, om dat ment niet en plach.

Heeft Lucas de Heere een invloed op hem uitgeoefend? De twintigjarige Karel bracht
slechts enige maanden op zijn atelier door. Kende hij Van der Noot's werken?
Misschien, schoon hij zelf Jan van Hout aanwijst als den eersten nederlandsen
dichter die jamben schreef. Een man, geheel van den nieuwen tijd, is van Mander
zeker niet. Maar Italië had zijnen geest tot de lauwere lucht der Renaissance
geopend. Later was hij veel aan Spieghel schuldig, met wien hij in betrekking stond;
hij ontleende hem zijn bijzondere woordvormingen, en me dunkt dat hij van hem
leerde hoe 't alexandrijn te smeden. Maar bij den Vlaming, al streeft hij bewust naar
meer regelmatigheid en tucht, gaat er een zachter, liefelijker beweging door 't vers;
zijne poëzie zal altijd
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warmer, ruimer, bloeiender zijn, met iets van dien bevruchtenden adem, die uit het
kille Noorden een grote kunst zou doen groeien. Luister naar die vertaling uit het
14e boek der Iliade:
Hij nam zijn Huysvrouw soet, dus segghend', in zijn aermen,
De moeder Aerde groot begon allenx verwaermen,
En met den lenten nieuw, te worden nieuw alom,
Wt haren schoot herwies al menich cruyt en blom.
T' cruyt Loto bloeyde root, tSaffraen goudgeligh gloeyde,
Den schoonen Hyacinth van purper verwe bloeyde.
T'cruyt bloeyde dick, en sacht, en sy te saem gherust
Omhelsden int hoogh bedde elckander daer met lust...

Of uit het 5e boek van Lucretius:
Alsoo den Westen windt blaest soetlijck in de rieten,
En doetse als binnens mondts een sacht gheluydt ghenieten,
Heeft hy t' begin gheleert, een voysken op de Fluyt
Met vingher snel ghedans te spelen overluydt,
Hoog, middel, op en neer, en droeve clachten maken... enz.

Karel van Mander had in Holland heel een kring van bewonderaars en volgelingen
rond zich, waaronder Abraham van der Mijl wel de talentrijkste zal geweest zijn. Uit
dien kring verschijnt, vier jaar na van Mander's dood, Het Nederduitsche Helicon
(1610), waarin men den invloed nagaat dien hij op de noord-nederlandse letteren
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uitoefende, al is in dat boek de geest der Renaissance nog zeer vermengd met
vroegere, onzuivere bestanddelen.
Maar reeds waren de groten van 't klassieke tijdperk opgestaan, en verrukkelijke
liederen van Hooft opgenomen in Den Nieuwen Lusthof Van 1607, in Den Bloem-Hof
van de Nederlandsche Jeught van 1608 en 1610.
In het Nederduitsche Helicon wordt de naam van Jan Van der Noot nog tweemaal
gemeld. Maar de nieuwe Republiek vergeet spoedig den vlaamsen apostaat. Al zijn
we geneigd het wel te geloven, wij weten niet of Hooft hem gelezen heeft. En Vondel?
Er is een gedicht van Jan Van der Noot, dat aan de Burgemeesters en Schepenen
van Antwerpen (P.W. 1594), dat treft door enige overeenkomst met den beruchten
brief, dien de achttienjarige Hooft in 1600 uit Florence aan de KamerIn Liefd'
Bloeyende zond. Maar voldoende is die overeenkomst niet, om een werking van 't
ene gedicht op 't ander vast te stellen.
In deze vluchtige schets kunnen wij alleen de algemene betekenis van Jonker
Jan Van der Noot aanduiden. Hij is onze vroegste Renaissance-dichter, de eerste
heraut wiens stem de 17de eeuw voorspelt. Hij is de grondlegger ener klassieke
letterkunde, die zonder den val van Antwerpen veel spoediger had opgebloeid, als
hoogste openbaring van den geest van Groot-Nederland. Hij heeft de brede lijn
gekend, en 't hel geluid van Hooft, en dien ‘zwier’ van den nieuwen tijd. Lang vóór
Hooft heeft hij 't zelfde gepoogd als hij, naar hetzelfde land van schoonheid uitgezien,
en het soms bereikt. En al kunnen we geen rechtstreeksen invloed nawijzen: toch
is 't grotendeels aan Van der Noot te danken, dat onze
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verreinde en leniger taal een orgaan van rijker leven werd, en dat zich in onze
dichtkunst ene ruimer atmosfeer verspreidde, waarin Hooft en Vondel zich met
kalmer gemak mochten bewegen.
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I. Het Bosken
Het || Bosken van H.I. || Van der Noot. Inhouden- || de verscheyden Poëtixe ||
wercken; || Met Gratie ende || Privilegie.
o

8 van 10½ vel, met signatuur; tussen ½ vel A en vel B is het portret van den dichter
ingeplakt (houtsneê).
J.F. Willems (Muzenalmanak v. 1830) bedoelt waarschijnlijk dit boekje, wanneer
o

hij Poët. Werken van 1565, in 8 vermeldt.
(Haarlem, Sted. Bibl. - Gent. Univ.-Bib., onvoll).
In 't gents ex. ontbreekt het portret, en verder twee bladen. In 't haarlemse ex.
werd ook een ander titelblad later bijgevoegd: Het eerste || bosken van H. Ian || van
der Noot, inhov- || dende verscheyden Poëtixe vvercken: || des Duerluchtighen en
Hoochgheboren || Vorst, H. Willem, Hertoghe tot Gulich, || Cleue, Berghe, &c. Graue
van der || Marck, ende Rauensberch, &c. || Heer van Rauenstein &c, || Oudste sone
Karle || Fredrick toe- || gescreuen. || [Vignet samengesteld uit typografische
versieringen] Met gratie ende || previlegie. [Het geheel is omgeven door een uit
typographische versieringen samengestelden rand.]
De Heer J.W. Enschedé, Bibliothecaris der Stad
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Haarlem, heeft gepoogd te bepalen wanneer die bladzijde kan bijgevoegd geweest
zijn, en zijn onderzoek bracht hem tot verwonderlijken uitslag: ‘Daar hier elk jaartal,
elke duidelijke aanwijzing om het met zekerheid te zeggen ontbreekt, moest een
weg ingeslagen worden om tot eenig aannemelijk resultaat te geraken: die weg is
de “letter” kundige. En dien volgende komt het mij voor dat het bijgevoegde titelblad
dateert uit het laatst van de 17e of begin der 18e eeuw. De kapitalen van de drie
eerste regels zijn ouder; de stijl van de cursijf is niet ouder dan het begin der 17e
eeuw. De letters van “Met gratie ende previlegie” dateeren uit het laatst der 17e
eeuw, terwijl het middelste ornament van den rand dagteekent uit ± 1700. Vroeger
dan circa 1690 kan het titelblad niet bijgevoegd zijn, wel later. Niettemin blijf ik het
bijvoegen stellen op omstreeks 1700. Wie dat titelblad heeft bijgevoegd, en waar
die anonymus zijn gegevens opgespoord heeft om te concludeeren dat Van der
Noot zijn werk opdroeg aan den zoon van Hertog Willem, moet in het duister blijven.’
Vergelijken we de typographische uitvoering, dan schijnt Het Bosken niet gedrukt
bij Jan Daye, die de franse uitgave van Het Theatre drukte (1568) alsook De Psalmen
Dauidis, in Nederlandischer sangs-ryme, door Ian Wtenhoue van Ghentt (1566). ‘Ik
geloof niet,’ schrijft me de Heer Enschedé, ‘dat het mogelijk is, Het Bosken aan de
persen van Daye toe te schrijven. Want terwijl de letters van de Psalmen een geheel
engelsch karakter hebben, welke voor zoover ik weet hier te lande niet gebruikt
werden, heeft Het Bosken geheel het uiterlijk van in Nederland of in België gedrukt
te zijn. Wie die Dietsche drukker zou geweest
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zijn, bleek mij niet; in Engeland, in casu te Londen, schijnt mij de druk niet geschied
te zijn.’ De Heer Enschedé gaat uit ‘van het standpunt, dat in die dagen slechts één
nederlandsche hervormde drukkerij te Londen was.’ Doch er waren er meer, althans
wat vroeger. Zo vind ik in de verzameling van den heer A. Willems: Den Val der
Roomscher Kercken met alle haer afgoderie... Gedruct tot Londen by Steven
Mierdmã. Anno 1553 . (Steven Mierdmans drukte in 1544 nog te Antwerpen.) Verder:
Een cort begryp eñ slot der ganscher Heilegher Scriftuere... Anno Domini. 1553...
Ghedruct te Londen by Nicolas vanden Berghe . Doch het Bosken schijnt even min
uit deze drukkerijen te komen. Paul Bergmans, les Imprimeurs belges à l'Etranger
(Gent 1897) meldt nog: 1554, Gillis vander Erven; 1566-84, Henry Bynneman (?);
1558-1590, Hans Stell. Hebben zij vlaamse werken uitgegeven?

II. Het Theatre
A. Het || Theatre oft || Toon-neel, waer in ter een- || der de ongelucken ende elen|| den die den werelts gesinden || ende boosen menschen toeco-|| men: ende op
dander syde || tgheluck, goet ende ruste die || de gheloovighe ghenieten, || vertoont
worden. Niet min || profijtelyck dan verheuche- || lyck voor alle liefhebbers des ||
goddelycken woorts, der Poë- || teryen ende schilderyen. || Deur H. Ian vander Noot.
80, betekend [A] - [Niiij], met 20 koper-platen. Opdracht van 18 September 1568.
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(Brussels, Kon. Bib. - Id. Verzameling A. Willems. - Haag, Kon. Bib. - Haarlem, Sted.
Bib., onvoll.).
In 't haarlemse ex. (dat door A. Verwey voor zijn uitg. der gedichten gebruikt werd)
ontbreekt het derde sonnet naar du Bellay: Voirts sach ick noch een poincte reyn
geslepen... enz.
De platen werden ook afzonderlijk uitgegeven, in minder goede proeven, met
bijvoeging van een versierd titelblad en portret: Figvrae || aliqvot desumptae ex ||
Libello quod Theatrvm in- || scribitur, compositum per || Nobilem, egregium, nec ||
minus Doctum virum || D. Ioannem van || der Noot, 1571. (Brussel, Kon. Bibl., onvoll.,
ontbreken twee platen.)
B. Le || theatre av- || quel sont exposés & mons- || trés les inconueniens & || miseres
qvi suivent les || mondains & vicieux, ensemble les plaisirs & con- || tentements dont
les fide- || les ioüissent, Matiere non || moins profitable, que de- || lectable à tous
amateurs || de la parolle de Dieu, de || la Poësie, & de la pein- || ture. Par le Seigneur
|| Iean Vander Noot.
Imprimé en la ville de Londres, chez Iean Day, 1568.
o

8 ., betekend A-OIV. Platen der vlaamse uitgave. Opdracht van 28 October 1568.
(Haag, Kon. Bib. - Londen, Brit. Mus. - Wolfenbüttel, Grossherz. Bib.).
C.A Theatre || wherin be repre- || sented as wel the miseries & ca- || lamities that
follow the vo- || luptuous Worldlings, || As also the greate ioyes and || plesures which
the faith- || full do enioy. || An Argument both profitable and ||
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delectable, to all that sincerely || loue the vvord of God.|| Deuised by S. Iohn van|| der Noodt.
Seene and allovved according || to the order appointed. || Imprinted at London
by || Henry Bynneman. || Anno Domini 1569. || Cvm Privilegio.
o

8 . ff [30] + 107 + [1], betek. A-S2. Goth. letter. Platen der vlaamse uitg. Opdracht
van 25 Mei 1569.
(Londen, Brit. Mus.).
D. Theatrvm || das ist/ || Schawplatz/ darein die ei- || telheit der jrrdischen vnnd
vergenckli- || chen dingen vnd die vbertrefflickste Gottli- || che vnd Himlische sach
getzeigt vnd er- || kleret wird/ nicht weniger lustig || vnd lieblich/ als nützlich || vnd
anweiszlich/ || Allen liebhabern des Göttlichen Worts/ || der Poeterey vnd Mälerey.
|| Durch || H. Johan von der Noot Edelman ausz || Brabant/ erstlich in Brabandisch
beschrie- || ben/ jetz aber in Oberlendisch teutsch || vbergesatzt/ durch Balthasarn
|| Froe Rechenmeistern || zu Cöln. || Anno M.D.LXXIl
o

4 . betek. [A] - [Pij]. Goth. letter. Versierd titelblad, portret en platen der vl. uitg.,
e

in hout gesneden (de plaat voor het 3 sonnet nog eens herhaald tegenover het 4e,
in het brussels ex.) en houtsneê-versieringen, veranderend schier van blad tot blad,
rond elke bladzijde.
(Brussel, Kon. Bib. - Londen, Brit. Mus.).

III. De Olympiade
o

A. 1 . Cort || Begrijp || der XII. Boecken || Olympiados || Beschreuen devr I. Ian
vander Noot, || Patritivs van Ant-
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vverpen. // Abregé || des douze livres || Olympiades || Composez par le S. Iehan
vander Noot, // Patrice d'Anvers. || En Anvers, De l'Imprimerie de Giles vanden
Rade. || L'an M.CCCCC.LXXIX.
o

F . pp. (XVI) + 87 + (1), betekend [A] - [N4] (bij vergissing A3 voor B3). Portret, en
17 platen in koper gesneden. Het merk voorkomende op blz. 13 en 45, bij Brulliot,
Dict. des Monogr. I, 1325; doch de platen zijn waarschijnlijk niet getekend door
Crispijn van de Passe, zoals men vermoedde; zij werden gestoken door D.V.
o

Coornhert (zijn merk insgelijks op blz. 13 en 45). V laatste blz., de plaat (houtsneê)
van 't gehele Monument (het merk toegeschreven aan Pieter Huys stemt overeen
o

met dat van een duits kunstenaar: zie Nagler, Monogrammisten, III, n . 853).
(Brussels, Verzam, A. Willems - Gent, Univ. Bib. - Antwerpen, Stadsbib. - Haag,
Kon. Bib. - Amsterdam, Univ.-Bib., onvoll. - Id. Bibl. der Kon. Acad. v. Wetenschappen
- Leiden, Bib. der Maatsch. d. Ned. Lett.).
o

2 . Id., zonder portret (Brussel, Kon. Bib. - Gent, Univ.-Bib. - Antwerpen, Mus.
Plantijn).
o

3 . Id., met inlassing van 4 ongenummerde en onbetekende bladen, bevattende
gedichten aan aartshertog Matthias opgedragen (Brussel, Kon. Bib. - Parijs, Bib.
Nat. - Wenen, K.K. Hofbib. 2 ex.).
In een der twee ex. van Wenen is de typographische versiering aan 't slot dier
vier bladen vervangen door:
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Uvver vorstelycker ghenaden, Onderdanighe Dienaer, Ian van der Noot.
In 't Parijs ex. is de plaat van blz. 27 op blz. 29 verplaatst, en vice-versa.
o

o

4 . Id., op r van 't portret-blad, tienregelige approbatie van Walterus van der Steegen.
De 2 koperplaten van blz. 57 en 69 ontbreken, hun plaats is in 't wit gelaten (Catal.
o

Olivier 1880, n 1057).
o

o

5 . Id., met approbatie op r van 't portret, en slechts 6 der koperplaten; de plaats
o

der 11 andere oningevuld (Catal Olivier, n 1059).
o

6 . Id., zonder portret, en met slechts 8 koperpl., de plaats der 9 andere oningevuld
(Parijs, Bib. Nat.).
o

7 . Id., zonder portret, en met slechts 5 koperplaten, de plaats der 12 andere
oningevuld (Leiden, Bib. Thysiana.)
J.F. Willems (Verhand. over de Nederl. tael- en letterk., Antw. 1819, I, 290) meldt
een uitg. van het Cort Begrijp der XII. B. Olymp. 1574. A. Snellaert (Verhand. over
de nederl. dichtk. in België, 1838, Mem. cour. Ac. r.p. 222) en het Biograph. Wdbk
d

d

der N en Z Ned. Lett. melden insgelijks die uitg., terwijl H. Helbig (Ann. de la Soc.
d'Emul. de Liège, 1867, p. 165) haar bestaan loochent. J.F. Willems heeft zich
waarschijnlijk vergist: in zijn uitg. van 1579 verzoekt ons de dichter, de fouten te
willen verbeteren, ‘gedachtigh wesende dat geen boeken heel volmaeckt en syn,
ten minsten in den
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eersten druk: in de tweede editie sullen wy beter toe sien...’
Een uitg. van 1580 is, schijnt het, vermeld in Catal. Rouquette, Paris, juillet 1878,
o

n 881.
o

B. 1 . Das || Buch Extasis || beschrieben durch || den Edlen und Ern || vesten. J.
Johann || von der Noot Pa || tricium von Antorff.
Na de inleiding in proza: Gedruckt zu Cöllen bey Felix Röschlin/ in der
Schmirstrassen.
Aan 't slot van 't gedicht: Gedruckt zu Cölln/ bey Heinrich von Ach.
o

F . (IV ff.) + 26 pp. + (44 ff. betek. A-[KIV]). Goth. letter, ene versierde letter aan 't
hoofd van elke blz. Titelblad en portret in koper gesneden, dit laatste met jaartal
1573; de graveur van het titelblad was waarschijnlijk een Vlaming: zie een vlaams
gedicht van hem, blz. 6-7. Verder de 17 platen van 't Cort Begrijp der XII B. Olymp.,
en aan 't slot, op omslag, het beeld van 't Monument, doch slechts gedeeltelijk
voorgesteld (de top van 't Monum., met ring en dolfijn, ontbreekt).
(Berlijn, Kön. Bib. - Göttingen, Kön. Univ. Bib.).
In 't Berl. ex. werd in de paginering gemist: de 12e en 13e plaat moesten in de
10e en 8e plaats komen; het stuk aan ‘Allen... Edelen... Herren auch... Frawen und
Jungfrawen,’ met de gedichten aan Jan Van der Noot, die 't boek openen, zijn in
dat ex. aan 't slot verplaatst.
o

2 . Id., zonder portret. Onmiddellijk na het titelblad, inschrift in grote kapitalen:
VENERABILI || NEC
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NON DOC- || TO VIRO ET DO- || MINO D. THEO- || DOR. COCO CA- || NONICO
S. A- || POSTOLORUM || AMICO SUO IN- || TIGERRIMO I.V. || NOOT P. ANT- ||
VERPIEN. GRA- || TITUDINIS CAV- || SA VOVEBAT || CONSECRABAT- || QVE
XX. APRI- || LIS ANNO || 1576. De typograph. vergelijking der gedichten aan Van
der Noot, waarvan de eerste hier op keerzijde der opdracht gedrukt zijn, bewijst dat
wij niet met twee verschillende oplagen te doen hebben.
(Upsala, K. Univ.-Bib. Uit dat ex. werden ongelukkiglijk de bladen der 17 platen
weggescheurd).
De platen werden ook afzonderlijk uitgegeven, met een ander portret. Catal. Olivier
o

o

1880, n 1060: ‘Das Buch Extasis... etc. in 4 cartonné, sans texte aucun. Recueil
de 20 planches sur cuivre, dont 17 ont servi à l'ouvrage: Abrégé des 12 livres
Olympiades, de 1579, précédé d'un portrait du poète avec la date de 1577. Le titre
également sur cuivre et la dernière planche, où est figurée la moitié du Monument
symbolique, sont des planches nouvelles; elles appartiennent à un ouvrage
entièrement inconnu. Exempl. unique, provenant du comte de Renesse.’

IV. Lofsang van Braband
Lofsang || van Braband, || Beschreuen deur I. Ian vander Noot, || Patritius van
Antwerpen. || Hymne || de Braband, || Composé par le Sr I. vander Noot, || Patrice
d'Anvers. || En Anvers, || De l'Imprimerie de Giles vanden Rade. || L'an
M.CCCCC.LXXX.
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aant.

o

F . pp. (VIII) + 33 + (III). Portret (houtsneê.)
Blz. 9 een houtsneê getekend P. HVYS en P. THYS.
Blz. 25, de wapens van Brabant (houtsneê.) Aan 't slot, op den omslag, het
Monument.
(Brussel, Kon. Bib. 2 ex. - Id. Verz. A. Willems. - Leuven, Univ.-Bib. - Gent,
Univ.-Bib. - Antwerpen, Stadsbib. - Id., Mus. Plantijn, 2 ex. - Amsterdam, Bib. der
Kon. Acad. v. Wetensch. - Parijs, Bib. Nat. - Londen, Brit. Mus. - Wenen, K.K.
Hofbib.).

V. De Poeticsche Werken
Over de wijze van uitgave dier verzamelingen van afzonderlijk gedrukte, ongenumm.
o

en onbetek. f . bladen (met uitz. der uitg. 1588), zie begin van hfdst. VI.
A. Verscheiden || Poetixe Wercken || Van H.J. Van der || Noot || Edelman vvt
Brabant || Geprint tot Coelen, int jaer ons Heeren || M.D.LXXII.
(Naar een hs. aantekening der Haagse Bib. Die uitg. kon ik nergens vinden, doch
houd haar voor waarschijnlijk).
B. Groep van 1580-1585.
o

1 Verscheyden || Poeticsche || Werken || van I. Ian vander Noot, || Patri. van
r

Antwerpen. || Divers || Oevvres || poetiqves || Du S I. vander Noot, || Patrice d'Anvers.
|| En Anvers || De l'Imprimerie de Giles van den Rade. || L'an M.CCCCC. LXXX.
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Die uitg. is van 1581. (Zie blz. 758).
12 ff. (= 24 blz.; in de opsomming der ff. reken ik altijd omslag en portret meê).
Portret in hout gesn.; aan 't slot, het Monument.
(Gent, Univ.-Bib. - Wenen, K.K. Hofbib.; in dit ex. is het gedicht aan Arn. Sasbout
vervangen door een ander aan Daniel Danwitz, ‘Premier Chambrelin de Son Alteze’).
o

2 . Id. L'an M.CCCCCLXXXI.
Al de ff. der uitg. die 't jaartal 1580 draagt zijn hierin opgenomen.
50 ff.:

Brussel, Kon. Bib. - Parijs, Bib. Nat.

44 ff.:

Leuven, Univ.-Bib.

31 ff.:

Brussel, Verz. A. Willems.

22 ff.:

Brussel, Kon. Bib.

20 ff.:

Antwerpen, Mus. Plantijn.

18 ff.:

Gent, Univ.-Bib.

16 ff.:

Londen, Brit. Mus., 2 ex.

o

3 . De || Poeticsche || Werken van || myn Heere || Van der Noot || (∴) || T'
Antwerpen, || By Gillis vanden Rade. || CIƆIƆ.LXXXIIII.
Samengesteld uit ff. der uitgaven van 1581.½ omslag op velijn met titelblad in hout
gesneden, door Pieter Huys (zijn merk P.H. bovenaan) naar motieven van het
titelblad van D. Buch Extasis , + 34 ff. Geen portret. In 't sonnet aan Peeter Coppenol
(Meester Peeter, de Deughdt... enz.) is de naam Coppenol weggevallen.
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(Antwerpen, Mus. Plantijn, onvoll.)
o

4 . Id. CIƆ.IƆ.LXXXV.
Omslag en titelblad als in de vorige uitg.; geen portret; aan 't slot, het Monument.
Samengesteld uit ff. der uitgaven van 1581, doch het sonnet aan Peeter Coppenol
is vervangen door een ander aan ‘de Corte Roeyen van Antwerpen’.
(51 ff.: Amsterdam, Bib. der Kon. Ac. v. Wetensch. - 44 ff.: Cassel, Ständische
Landesbib.).
A. Snellaert (Verh. over de nederl. dichtk. in B.) meldt ‘Verscheyden Poeticsche
o

Werken, Antw. 1571, in f .’, een uitg., die, naar H. Helbig, nooit bestond.
J.F. Willems (Belg. Muzenalm.) meldt P.W. 1879: een hs. aantek. van A. Snellaert,
op de Univ.-Bib. van Gent, verwijst naar Catal. N. Roelofs, blz. 6.
Willems (Verh. over de ned. tael- en lett. 1819, I, 290) gewaagt van ‘gedichten,
o

in het Nederduytsch en Fransch’ 1582, Antw. f . In zijn Muzenalm. v. 1830 is van
die uitg. geen spraak meer.
C. De || Poeticsche Wer- || ken van myn Hee- || re vander Noot. || Les Oevvres poer

|| tiqves dv S . Ian || vander Noot.|| T' Antwerpen, || By Daniel Vervliet. || 1588.
In hout gesneden titelblad der vorige uitg., een klein portret (htsn.) met bouwkundige
motieven omlijst en door een ‘Musarum Dialogismus’ begeleid; aan 't slot, het
Monument. Elk blad is omgeven door een omlijsting met onderstel en geveldak, en
is genummerd. Bij de
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meeste gedichten is een toelichting in drie of vier talen gevoegd.
Van die gewichtige uitg. bevindt zich alleen, in de Univ.-Bib. te Leuven, een zeer
onvolledig ex. Buiten omslag en portret vindt men daar slechts blz. 1-2, 109-112,
176-179, 260-263, 274-277 (in plaats van 277 drukte men bij vergissing 281). Volgen
5 bladen gedichten in hs. door Van der Noot aan den bisschop van Antwerpen
Lieven Torrentius opgedragen.
o

Enige losse bladen dier uitg. bevinden zich in de Kon. Bib. v. Brussel (onder n
61838): de blz. 109-112, 176-179,
Buiten hier en daar een versje dat herdrukt wordt is de inhoud van den bundel
nieuw.
D. Groep van 1589-94 (= 1590-1595).
o

1 . De || Poeticsche Wer- || ken van myn Hee- || re vander Noot. || Les Oevres poer

|| tiqves dv S . Ian || vander Noot.|| T' Antwerpen, || By Daniel Vervliet. || 1589.
Die uitgave is van 1590. (Zie blz. 758). Dezelfde uitvoering als in 1588, maar de ff.
ongenumm. Op het titelblad is onderaan het inschrift: Magnanimos fortes enz.
vervangen door: Deficiet nunquam generoso in pectore virtus. Aan 't slot, in de
plaats van 't Monument, nieuwe htsn., verbeeldende vier monumenten, met jaartal
1590 (die omslag ontbreekt in het Haags ex., dat gebonden is). Portret van 1588,
met anderen tekst: Musarum Symbolum. Nieuwe platen in het boek: Melpomene,
en Apollo, getekend door Marten de Vos
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en in hout gesneden door Antoon van Leest, en niet van Londerzeel (Max Rooses,
Art. van Leest, in Biogr. Nat. XI). Verder ene htsn. ondertekend Otto V.G.,
waarschijnlijk van Otto Venius, den meester van Rubens (hij was schilder van Alex.
Farneze; in 1594 werkt hij mee aan de versiering der stad voor de intrede van
aartshertog Ernst. Zie zijn merk in Brulliot). In den tekst, acht hout-vignetjes
verbeeldende Rosina, Cassandra, Laura, Marfira, Penelope, Corinna, den Poëet
en Olympia.
Bijna al de gedichten dier uitg. verschijnen hier voor de eerste maal.
39 ff. : Wolfenbüttel, Stadsbib. Een minder volledig ex. van 16 ff. in den Haag,
Kon. Bib.).
o

2 . Id., 1590.
32 ff. Samengesteld uit bladen der vorige uitgave, slechts 4 ff. nieuwe gedichten
bijgevoegd. Zelfde titelblad en portret als in 1589.
o

(Brussel Kon. Bib. - Catal. Olivier 1880 n 1066, meldt een minder volledige uitg.
van 15 ff.).
o

3 . De || Poeticsche Wer- || ken van Myn Heer || vander Noot. || Les Oevvres Poer

|| tiqves dv S . Ian || vander Noot. || T' Hantwerpen, || By Arnoud s' Conincx || Anno,
1591.
33 ff. Samengesteld uit bladen der vorige uitgaven, bij Vervliet gedrukt. Portret met
de omlijsting van 1588. Het inschrift op onderrand van het titelblad werd in dit ex.
afgeknipt.
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(Gent, Univ.-Bib.).
Uit de besluiten van den Raad van Antwerpen, 26 Sept. 1586 (Antw.
Archievenblad, IV, 361) leren wij dat Arnoud Conincx al eens opgeroepen geweest
was omdat hij gedrukt had ‘sekeren duytschen boeck De verscheyden lessen van
Petri Messie; sonder behoorlycke gratie oft previlegie van den Hove daertoe
verworven te hebben, sonder dat hy oock is gesworen ende geadmitteert drucker.’
o

4 . De || Poeticsche || Werken van || miin heer van- || der Noot. Les Oevvres poer

|| tiqves dv S Ian || vander Noot. || T' Hantwerpen, || By Arnoud s' Conincx. || Anno,
1592.
37 ff. Samengesteld uit bladen der vorige uitgaven van Vervliet, met bijvoeging van
16 ff. nieuwe gedichten. Approbatie op het titelblad. Portret van 1588, met
bouwkundige omlijsting, en lat. verzen van Guil. Sweertius. Nieuwe houtsneden:
Clio, getek. door Marten de Vos en gesn. door Ant. v. Leest, en 4 vignetjes uit het
duitse Theatrum.
(Antwerpen, Mus. Plantijn. - In de Stadsbib. v. Antwerpen, een minder volledig
ex., met slechts 10 ff. nieuwe gedichten, en 27 ff. van Vervliet).
o

5 . 1593.
Samengesteld uit bladen der vorige uitgaven, met bijvoeging van 6 ff. nieuwe
gedichten. Nieuwe houtsnede: Euterpe, van Marten de Vos en Ant. v. Leest.
Approbatie op het titelblad. Portret als in 1588.
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45 ff.: Brussel, Kon. Bib.;
41 ff.: Gent, Univ.-Bib.).
o

6. De|| Poeticsche Wer- || ken van miin Heer || vander Noot. || Les Oevvres poer

|| tiqves dv S Ian || vander Noot. || T' Antwerpen, Bij Daniel Vervliet. || 1593.
Samengesteld uit ff. der vorige uitgaven, zowel van Conincx als van Vervliet, waarbij
13 nieuwe ff. (10 in 't ex. van Gent, 7 in dat van Brussel). Approb. op titelblad. Portret
v. 1588 in den tekst gelast, zonder bijschrift. Nieuwe houtsneden: Thalia (van M. de
Vos en A.v. Leest) en ene zuil, welke de genuese natie in 1585 opgericht had.
(44 ff.: Brussel, Kon. Bib. - Minder volledig ex., van 31 ff., in Gent, Univ.-Bib.)
o

7 . Id. 1594.
Die uitg. is van 1595. (Zie blz. 758 en 788). 92 ff., waaronder 26 nieuwe. Approbatie
op het titelblad. Portret van 1588 in den tekst gelast, zonder bijschrift, en verder
hetzelfde portret met het ‘Musarum Symbolum’. Nieuwe houtsneden: twee trofeeën,
een vuurwerk, 4 nieuwe vignetten uit het duitse Theatrum, en Polymnia van M. de
Vos en A.v. Leest (deze zou dus niet in 1592 gestorven zijn, zoals het F. Verachter,
oud-archivaris der stad Antwerpen, in den catal. der collectie Terbrugghen beweert.
Vg. Biogr. Nat., art. v. Leest, XI).
(Brussel, Kon. Bib. - Een uitg. van 32 ff. bevindt zich
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aant.

in Antwerpen, Mus. Plantijn, doch zij is uitsluitend samengesteld uit ff. van
vroegere uitgaven.)
Een werk van Jan Van der Noot, dat ik niet vinden kon, is vermeld in Catal. Olivier
o

1880, n 1070:
Epitalameon, || Oft Houwelycx sanck, || Beschreven deur H. Ian || vander Noot,
Patritius || van Antwerpen: ter Eeren van den E. wijsen, || ende seer veursinighen
Heere H. Otto || Van Vicht: ende der E. Jongh-vrouwen || Cornelia van Balen. || T'
Antwerpen, || bij Jan Verwithagen. Met Previlegie van X. Jaren. || Anno 1583.
‘In 16, de 32 pp. sur vélin, reliure molle du temps. Probablement unique. Van der
o

e

Noot y a fait ajouter son portrait, sur bois, au v du 2 feuillet... 1 p. non cotée contient
un petit poëme en l'honneur du mariage de O. van Vicht par Nicolas van
Homerdonck. A la p. 24, une ode de J. Walraven van Vlierdonck en l'honneur de
Van der Noot.’
Eindelijk zijn enige gedichten van Jan Van der Noot verschenen als inleiding tot de
vier boekdelen van Pegasides Pleyn van Houwaert (Plantijn, 1582-83). Namelijk:
Voor 't Ie

Boekdeel (1583)

: 4 sonnetten.

Voor 't IIe

Boekdeel (1582)

: 5 epigrammen.

Voor 't IIIe

Boekdeel (I582)

: 2 epigr. en 2 sonn.

Voor 't IVe

Boekdeel (1582)

: één ode.

Het sonnet aan Houwaert (P.W. 1581-85) is opgenomen in De Vier Wterste
(Plantijn, 1583).
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Aantekeningen van den Schrijver
II
1. Voor den voornaam, zie aant. 5.
...‘A ton age gentile
O de vingte six ans...’

zingt een zekere Guillaume de Poëtou van hem, in zijn gedicht van 3 Jan. 1565
(nieuwe stijl: 1566) (Bosken, en P.W. 1581). In een ode van Roeland van der
Hegghen (in 't Cort Begr. d. XII. B. Olymp. van 1579) wordt bemerkt, zeker met het
oog op V.d. Noot, dat de dichters gewoonlijk bedaarder worden, ‘als sy veertigh iaer
ghenaken.’
Brecht is ‘dry mylen van Antwerpen op de heirbane na des Hertoghen Bossche
geleghen’ (P.W. 1594, na ode aan Anth. v. Bourgongien). De grootvader woonde
er reeds: ‘tunc morabatur sub dominio Brecht in praetorio dicto Pul’ (Le Roy, Notitia
Marchionatus Sacri Romani Imperii... Amst. 1678, p. 349). Aldaar ook het grafschrift
van Jan Van der Noot's vader en grootvader.
2. De titels van den vader en de naam der moeder in de ‘Apodixe’ die Das Buch
Extasis voorafgaat. De stamboom van J.V.d.N. kan gemakkelijk samengesteld
worden uit: Le Roy, Notitia March. S.R. Imp. 134-135, 350 - Nobil. des P.-B. II 1136
en 1430-1453, en Butkens, Troph. du Brab. II 363-368. De vader van Adriaan V.d.N.
was Cornelis V.d.N. († 1503. Gehuwd met Catharina Draeck), zijn grootvader Jan
V.d.N., burgemeester van Brussel († 1479. Gehuwd met Barba van Kets), zijn
overgrootvader Walter III V.d.N., heer van Rysoir, raadsheer van Brabant
(1355-1432).
o

Het wapen in Butkens II 472, en Nob. des P.-B., Armor. N
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1543. Jan de Maes (in P.W. 1580-85) liet het van Karel den Groten dagtekenen.
3. Het gedicht in het Bosken , en P.W. 1581-85, Kasper's weduwe wordt er Joanna
van Kestergat genoemd, en zijne kinderen Jan en Pompeo, terwijl in Nob. des P.-B,
zijn weduwe Agnes van Berchem heet, en er Pompeo niet gemeld is. De ridder
Kasper V.d.N., hopman van 500 voetknechten in dienst van den Koning van Spanje,
voegde zich bij 't Bondgenootschap der Edelen; op Paasdag 1567 om den godsdienst
uit Antwerpen geweken, werd hij door Alva ingedaagd. Met de hulp van zijn broeder
Karel V.d.N., heer van Rysoir, trachtte hij te vergeefs Alva in het klooster van
Groenendaal op te lichten. In datzelfde jaar 1568 trok hij met het leger van Oranje
over de Maas. In 1570 was hij in Friesland bij Unico de Maninga, en werd in 1573
tot ontzet van het benauwde Haarlem gezonden. Hij sneuvelde er, naar van Meteren,
Hooft en te Water. Of was hij 't, die zich nog in Nov. 1583 met enige troepen te Bonn
bevond? (naar een brief in Groen v. Prinsterer, 1e serie, VIII 281). Cf van Meteren,
Ned. Hist. III 49. - Hooft, Ned. Hist. (Amst. 1642) V 163, 164, 184, VIII 311. - Te
Water, Verbond der Edelen III 165, 169, 170. - Groen v. Prinsterer, Arch. de la Mais.
d' Or.-Nass. II 82, III 292, IV 45, 56, VIII 281. - Nob. des P.-B. II 1442. - Gaillard, de
l'Infl. exercée par la Belg. sur les Pr. Un. 26, 27 (Mem. cour. Ac. r. de Belg. t. VI).
4. Zijn eigendomsrecht stond Adriaan V.d.N. aan de Stad Antwerpen af in 1544,
en in 1558 werd het Hof van Lier door de Stad ten gebruike aan de engelse
kooplieden gegeven: ‘...Wy doen te wetene, dat wy... den seluen Gouuerneur ende
cooplieden vander gemeynre nacien van Engelant,... gegeuen ende opgedragen
hebben... een huyse... genaempt thoff van Lyere, ende die wy jeghens heeren
Chaerles tSerraets, raedt ordinaris der Key. Majesteyt in Brabant, voor hem ende
inden naeme ende als volcomelyck gemechticht van jouffrouwen Catlynen Draecx,
synder huisvrouwen, ende heeren Adriane vander Noot, riddere, oudt scepen alhier,
ter voors. stadt behoeff, opten vijfften dach van Meye anno XVc ende vierenveertich
terue genomen hebben...’ (Acte van 11 Oct. 1558, in Mertens & Torfs, Gesch. v.
Antw. IV, Bijl. I, blz. 574).
Vg. in. 't Antw. Archievenblad, VIII, 164-165, de ‘Acte voor
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Schepenen Jan van der Noot en Jan Rubens’: ‘Heer Jan van Berchem, Riddere
ende Vrouwe Jacoba van Enckevoort, syne geselnede, vercocht omme eene somme
gelts, Heeren Anthonise van Stralen, Riddere, Burgermeester deser stadt, Heere
van Mercxem ende Dambrugge etc. de helft van alsulcke twee hondert ende vyftich
Carolus guldenen erfflick vanden sevenhondert ende vyftich Carolus guldenen
tsjaers erfflycker renten die de voors. Heere, Heer Chaerles tSerraerts, Raedt
ordinaris Ons Genadichs Heeren des Keysers in Brabant, voer hemselven ende
inden name ende als gemechticht van Jouffrouwe Catlynen Draecx, syne wettige
geselline, ende Heer Adriaen van der Noot, oock voor hem selven, opten vyfsten
dach in Meye, inden jare vyfthien hondert ende vierenveertich, terue gegeven hebben
Michiele van der Heyden, Willeme de Moelenere ende Henrike Laureys, als
Rentmeesteren ende tot behoeve van deser Stadt, eene groote huysinge van voere
tot achtere, metten torre, drye poorten voer aent strate, metten gange comende met
eenre poorten vuyte inde strate loopende vander Capelle van Gratien nae dClapdorp
oft de Peerdemerct toe, metten hove, bogaerde, gronde ende toebehoorten, groot
tsamen omtrent hondert ende tseventich roeden, onbegrepen vander maten,
genaempt deselve huysinge tHoff van Liere, gestaen ende gelegen achter de Capelle
van Gratien, inde strate loopende nae de Osmerct toe, ende welcke helft vander
voors. tweehondert ende vyftich Carolus guldenen erfflick Anthoni le Muet, in den
name ende als gemechticht van Elisabetten, naegelaten weduwe wylen Meester
Jans Lombaerts, opten seven en twintichsten Juny lestleden vercocht heeft den
voirgenoempden Heeren Janne van Berchem, verschynende jairlicx Johannis, etc.
prout litterae quas traditit. Droech op, te waerne van allen commere ende calaengien,
sonder argelist. Die secunda Aprilis 1565.’
5. ‘1558 jovis 2 junij, is poorter deser stad geworden Jan Baptista van der Noot,
Adriaenssone wijlen des ridders van Brecht’ (Scab. aantek. meeged. door J.F.
Willems, Belg. Mus. III 422). Doch naar het grafschrift in Le Roy, Not. March. S.R.
Imp. p. 350, zou Adriaan V.d.N. den 6n Sept. 1558 overleden zijn.
De lijst der schepenen in Papebrochius, Ann. Antverp. III, 11 & 42.
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aant.

6. Al de hier aangehaalde verzen zijn van Het Bosken. Pierre Dentières is
waarschijnlijk een voorganger van den dichter Jean d'Ennetières. V.d.N. trof hem
eerst in Londen aan: in de P.W. 1581 is zijn gedicht gedateerd: De Londres le 6. de
May 1567. Zie Ann. de la Soc. d'Emul. de Liège 1867, p. 165, en Em. Desmazières:
Nouvelles Recherches sur quelques membres de la famille d'Ennetières, Paris, Lpz.
& Tournai 1878.
Het boek van Guill. de Poëtou heette Liesse en Labeur (1565). Het schijnt dat
daarin de heldendaden der ridders van Malta bezongen waren. Jan V.d.N. verleende
dien Guill. de P. zijne hulp om geneeskunde op de Hogeschool van Leuven te gaan
studeren (Zie L'Autheur a G. de Poetou, in het Bosken). Naar een handschriftelijke
aantek. in de P.W. 1581 der Bruss. Biblioth., zouden de gedichten van Poëtou aan
V.d.N. met diens antwoord en andere verzen, verschenen zijn onder den titel: Svite
dv labevr en liesse, De Gvvillavme dv Poetov, Betvnois, dédié à monsieur Ian Van
der Noot, eschevin de la flourissante Anvers, non moins noble et genereus que
o

docte et vertueus. En Anvers, de l'imp. d'Og. Diest (?). MDLXVI. (in 4 de 66 ff. avec
celui de la table.)’
7. In Den Hof en Boomgaerd der Poësien van Lucas de Heere is een gedicht
opgedragen aan ‘ François Hieman, gelauriert Poëte’. Op het feest der Broederschap
van S. Lucas (20 Oct. 1653) werd Vondel bekroond en geestdriftig gevierd.
8. Het stuk in Groen v. Prinst., Arch. II 333. Het moet geplaatst worden tussen
15n en 20n Maart 1567 (stylo Brabantiae 1566: Pasen viel den 30n Maart). Vg. Ned.
Arch. v. Kerk. Gesch. IV 113 vlgg. - Mertens & Torfs, Gesch. v. Antw. IV 396-398.
Dat hier Kasper V.d.N. zou bedoeld zijn (M. & T. IV 613) is onwaarschijnlijk.
9. Het gedicht in 't Bosken . Die Marquis de Nothampton was William Parr
(1513-1571), broeder van de Catherine Parr, die Hendrik VIII huwde. Hij was Privy
Councillor sinds 1558, wordt als lid van Gray's Inn in 1562 gemeld, en wordt op 18n
Maart 1571 (nieuwe stijl) M.A. door de Universiteit Cambridge benoemd. Het gedicht
van J.V.d.N. is zeker vroeger geschreven, anders had, hij op die benoeming wel
gezinspeeld. De Koningin Elisabeth
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schijnt van dien William Parr veel gehouden te hebben (Dict. of Nat. Biogr. ed. by
Sidney Lee, v. XLIII, 1895).
10. Over die ‘Governance’, zie Alex. B. Grosart The Complete Works in Prose
and Verse of Edm. Spenser, vol. I, 15 vlgg. en Craik Spenser and his Poetry I 18-19.
Ik citeer naar de Englische Studien XV. Bd. I. Heft, 62 en 66. Grosart beweert: A
copy of the ‘Governance’ is in the British Museum Library. In het Brit. Mus. werd het
tegendeel verzekerd.
11. Dat sonnet bevindt zich zonder datum in Het Bosken en Das Buch Extasis .
Er bestaat geen reden om den datum der P.W. niet aan te nemen. ‘Mij dunkt,’ schrijft
A. Verwey in zijn uitgave (156-157) ‘wij hebben hier een van de vele middelen
waardoor Van der Noot, later roomsch geworden en in Antwerpen teruggekeerd,
de aandacht van zijn vroegere ketterschheid probeerde af te leiden. Wie in 1570 in
Valencia vertoefd had, moest toen al een goed katholiek geweest zijn.’ Maar, zoals
we verder zullen zien, is het eerst nà 1585 dat V.d.N. zeer bepaald als katholiek
optreedt, en 't hier aangehaalde gedicht van L. Franco wordt alleen tot 1585 herdrukt
- om eerst in de grote uitgave 1594 nog eens te verschijnen.
Een later sonnet van L. Franco in P.W. 1588 blz. 2, en 1594.

III
1. Uit het antwoord aan Guill. de Poëtou:
...D'autant i'ay pris ma Lyre Antverpienne,
O qui souloit à mon command vanter
L'insigne honneur d'une noblesse ancienne,
Et bien souvent souloit aussy chanter
De la Maîtresse et la beauté et gloire...

2. ‘Het Rondeel op den vrede van Vervins’, zegt A. Verwey (aant. 7): het spreekt
vanzelf dat men: vrede van Cateau-Cambresis te lezen heeft, evenals het op blz.
6 aan een lapsus calami te wijten is, dat de slag bij Grevelingen, door J.V.d.N.
bezongen, als slag bij St. Quentin voorgesteld wordt.
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3. Het sonnet van Petrarca, In Vita di Mad. Laura, s. 138. Ronsard heeft het insgelijks
bewerkt: Amours, IIe l., IV (Bl. I 151) Voor de ged. naar Ronsard, zie Am. l. I, LXIII,
Madrigal, tussen XXXIII en XXXIV, en Odes l. I, XVII (Bl. I 37, 177 en II 117). Het
sonnet van Baïf in Poés. Choisies, Paris, 1874, p. 121. Vg. Petrarca, In Vita, s. 88.
Deze bronnen had A. Verwey reeds aangewezen.
4. Ik zag er o.a. een met slechts 38 psalmen, s.a., s. l., (Bruss. Bibl.).
5. V.d.N. vertaalde ps. 1-8, 100, 117, 118, 123-126, 128. Over 't algemeen blijft
Datheen dichter bij den tekst van Marot, maar de zang schijnt vaster en innerlijk
krachtiger bij Van der Noot, vooral waar zijn vertaling onafhankelijk blijft van die van
Datheen, als in ps. 118, waar slechts in drie strofen die invloed na te wijzen is, en
in ps. 7, 124, 125 en 126. De vertalingen van de Heere en Utenhove werden niet
gebezigd.
Ter vergelijking stel ik de belangrijkste plaatsen, waar V.d.N. Datheen gebruikt,
tegenover dezes lezing. Daar Datheen's eerste uitg. (1566) me ontoegankelijk bleef,
citeer ik naar den 2en druk (1568):
Uitps. 3 van Datheen:
Coemt Heer, thoont dat ghy zijt
Met my tot alder tyt
End dat ghy mijn vianden
Op t'kinnebacken slaet
End hen breect met der daet
In stucken hare tanden.
Van v ist O Heer goet,
Dat men verwachten moet
Hulp ende troost vroech ende spade
Want ouer v volck hier
Stort ghy Heer goedertier
Seer rijcklick v ghenade.

Bij Jan Van der Noot:
Coemt Godt toont dat ghy syt
Met my tot alder tyt
Op dat ghy myn vyanden
Opt kinnebacken slaet,
En heur soo met der daet
Ontstucken breeckt heur tanden.
Tis van v Heere goet
Datmen verwachten moet
Hulpé vroech ende spade,
Want ouer v volck hier
Stortt ghy seer goedertier
Mildelyck v ghenade.
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Uitps. 4 (Dath.):
Offert dan een oprecht offrande,
Met verslagen hert end gemoet,
Betert v van dees sonde end schande
End stelt op God (seer goederhande)
Geheel al v vertrouwen goet.
Veel spreken: Hoe can hy ons leeren
Dat goet is end Godt aengenaem?
Na v goetheyt wilt heer der Heeren
V lieflick aenschijn doch eens keeren
Tot my, end al de myne t'saem.

(V.d.N.):
En voorts offert reyn offerhande,
Met verneerder herten en moet,
En maeckt van u misdaden schande,
Stellende op Gode goederhande
V hope en v betrouwen goet.
Veel segghen wie sal tonser leeren
Oueruloedich ons toonen t'goet?
Naer v goetheyt o Heer der Heeren
Wilt de claerheyt ws aensichts keeren
Op my en myne met voorspoet.

Uitps. 5 (Dath.):
Hebt acht op myn suchten gestadich
Myn Godt end Coninck groot gheacht,
Dewyl' ick tot v dach end nacht
Myn smeecken doe, o Heer ghenadich
End seer weldadich.
...Ghy zijt een Godt die de boosheden
Niet lief hebt, maar gantschelick haet.
By u zyn de boosdaders quaet
Met haren doen end boose zeden
Gantsch niet geleden.
...Ghy sult uwe gramschap bewysen
Ouer de leugenaers gemeen:
Dootslaghers, bedriegers met een,
Zyn voor Godt (dien elk mensch moet prysen)
Een groot afgrysen.
Maer deur uwe goetheyt gepresen
Die ghy my bewyst, sal ick gaen

(V.d.N.):
Verstaet toch myn clachte ghestadich,
Myn Godt, myn Coninck groot gheacht,
Want ick alleene met aendacht
V bid o Heeré seer ghenadich
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...Ghy syt de Godt die de boosheden
Niet en bemint, maer wederstaet:
Ghy versmaet de doenders van tquaet,
En heur boosé en valsche seden
Sult ghy vertreden.
...V gramschappe sult ghy bewysen
Ouer de leughenaers ghemeyn:
Bedrieghers, dootslaghers onreyn,
Syn voor Gode (diemen moet prysen)
Een groot afgrysen.
Maer deur u groote deucht ghepresen
Die ghy my bewyst, sal ick gaen
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Om v o Heer te roepen aen
In v huys, daer ick sal midts desen
Godt-vruchtich wesen.
Daer is gheen waerheyt in haer monden
Haer hert is valsch, archlistich, straf:
Haer keel is als een open graf,
Haer tongh is vol smeeckens beuonden
Tot allen stonden.
Om v mijn Godt te roepen aen
In v huys, daer ick sal deur desen
Godtvruchtich wesen.
...Gheen waerheyt en spreken haer monden,
Haer herten syn erch als fenyn,
Heur kelen open grauen syn,
Heur tonghen syn tot allen stonden
Gheueyst beuonden.

Uitps. 6 (Dath.):
Wilt my ghesondheyt geuen,
Want myn siel end lijf beuen,
In desen swaren strijt.
...Niemant sal in der hellen
Uwen prijs schoon vertellen
Noch dancken uwen Naem.
...Mijn gedaente met allen
Is nu (Heer) gantsch vervallen,
Deur geduerich geklach:
Om dat aen allen zyden
Mijn vianden verblyden
Voor my met groot gelach.
Ghy boose wilt nu wijcken,
Ghij wreede desgelijcken,
Vertrect nu haest van hier:
Godt heeft mijn treurich clagen,
Na sijn soet welbehagen,
Verhoort seer goedertier.

(V.d.N.):
Ghesondheyt wilt my gheuen,
Want siel en lyf my beuen
Deur mynder sonden stanck.
...Wie salder in der hellen
V glorié vertellen,
Oft prysen uwen naem?
...Myn ghedaente met allen
Is Heeré gans vervallen,
Deur gheduerich gheclach:
Siendé aen allen syen
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Ouer my met gelach.
Ghy boose ghy moet wyken,
Ghy wreede gaet oock strycken,
Vertreckt, vertreckt van hier:
Want den Godt goet en schoone
Heeft myn clachté ghewoone
Verhoort seer goedertier.
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Uitps. 8 (Dath.):
Men siet alsins uwer cracht wel getuygen
1
Selfs in den mont der kinderen die suygen,
Daer deur maect ghy tot niet ende beschaemt
V vianden, deur v cracht seer vernaemt.
Maer als ick wil aensien, ende bemercken
2
De hemelen, Heer, uwer handen wercken,
De sterren, de mane, die ghy door twoort
Maect, ende stelt een yder op sijn oort,
3

Alsdan spreeck' ick by my verwondert seere ,
Wat is doch van den armen mensch o Heere!
Dat ghy syner also gedachtich zijt,
End ouer hem sorge draecht taller tijt?

(V.d.N.):
In al siet men uwer cracht veel ghetuyghen,
Tot inden mont der kinderkens die suyghen:
En maeckt daer deur verneert ende beschaemt
Alle vyant die v heerlyckheyt blaemt.
Maer als ick dan sien wil en ouermercken
De Hemelen Godt uwer handen wercken:
Mane, Sterre, die ghy al deur v woort
Gheschapen hebt en ghestelt op heur oort:
Alsdan spreeck' ick by my verwondert seere,
Ay wat ist toch van den mensché o Heere!
Dat ghy alsoo synder ghedachtich syt,
Ende voor hem sorghe draecht talder tyt?

1

Vg. bij Lucas de Heere:

In als condy ons dijn groote cracht betooghen,
Ia oock an de ionghe kinders die zooghen...
2

3

Id.: Maer als ick wil gade slaen en anmoercken
Die hemelen uwer vingheren woercken...
Vg. Lucas de Heere:

Dan dinck' ick als die hem verwondert zeere
Wat ist oock toch vanden mensche (ô Heere!)
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Uitps. 118 (Dath.):
Sy omringhen my nu ten tiiden,
Met groote cracht ende ghewelt,
Maer God sal my voor hen beuriiden,
Sy werden haest nedergheuelt.
Als van den Byen was ick besloten,
Van den dwasen die met der schandt
Ghedempt zijn, twelck hen heeft verdroten,
Als tvier twelck die doornen afbrandt.
...De Heer is een God vol ghenaden,
Die ons alle verlicht seer claer,
Bindt den slachtoffer onbeladen,
Aan den hoornen vanden outaer.

(V.d.N.):
Sy hadden my seer vast besloten,
Seer vast beset met groot ghewelt:
Inden Naem Godts vry onuerdroten,
Van my worden sy noch gheuelt.
Sy hadden als Byen besloten
My, maer d'onwyse syn versmacht
Van Godt, ghelijck tvyer onuerdroten.
De doornen verteert met syn cracht,
...Godt is seer sterck, en goederhande,
Die ons verlichten sal voorwaer:
Dus byndt den Os der offerhande
Aen dé hoornen van den Outaer.

IV
1. Er zijn wel tien ‘ghesichten’, maar eigenlijk elf sonnetten, waarvan het eerste als
een inleiding mag beschouwd worden.
2. De tekst van 1611 in de werken van Jodelle, uitg. Marty-Laveaux, II 339 en n.
82.
3. Herford, Studies in the literary Relations of England and Germany in the XVIth
Century, p. 369.

V
1. Naar hss. die vroeger in 't Archief van Keulen berustten, maar thans in de
Stadsbibl. overgebracht zijn; het zijn de gewichtige Konrad von Büllingen'se
‘Sammlungen zur Kölner Buchdruckergeschichte’. Zie Mittheilungen aus dem
Stadtarchiv von Köln, 20. Heft, Köln; 1891, p. 85, nr. 196.
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2. Idee, in den zin van wezen, vorm, komt dikwijls bij de dichters der Pléiade voor.
Bijv. Ronsard, uitg. Blanch. I 16, en du Bellay,
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uitg. Marty-Laveaux I 113. Later nog bij Racine, Athalie II, sc. V, 62.
3. Waarschijnlijk ook uit Ronsard (Am. I, Elégie à Janet. Bl. I 133):
Que son beau front ne soit entre-fendu
De nul sillon en profond estendu;
Mais qu'il soit tel qu'est la calme marine
Quand tant soit peu le vent ne la mutine,
Et que gisante en son lict elle dort,
Calmant ses flots sillez d'un somme mort.

Vg. nog vier verzen uit La Charite (Bl. IV 179). Maar dit laatste gedicht is van 1578,
terwijl het beeld al in Das Buch Extasis te vinden is:
Gleich wie das Meer wan es der wind nim ruret.

4. Am. II Chanson (Bl. I 210). De regels 12 en 13 uit Am. II, Sonnet XL. Verwey
verwees er reeds naar (aant. 15).
5. Buiten enige niet gewichtige afwijkingen ontbreken in de duitse vertaling de
volgende plaatsen uit het Cort Begrijp (ik citeer naar de uitg. van A. Verwey): blz.
33, vers 4-9; blz. 34, v. 23 tot blz. 35, v. 6; blz. 36, v. 6-13; blz. 37, v. 20-24; blz. 39,
v. 29 tot blz. 40, v. 4; blz. 48, v. 17-26; blz. 58, v. 5 tot blz. 6o, v. 11; blz. 65, v. 6 tot
blz. 66, v. 1; blz. 66, v. 27 tot aan 't slot.
Ten anderen worden in Das B. Ext. twee sonnetten ingevoegd, die in 't C. Begr.
wegvielen. Het ene na: Ick sagh mijn Nimphe...:
Susse Schonheit, fröhlichs Antlitz Erbar,
O weiszheit grosz, O rein vnd Götlichs wesen...

Het andere na: Dan ben ick een half Godt...:
Mit dieser schoner Magd zu wonen ewigklich
Wolt ich zufriden sein... enz.
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Verder worden blz. 52, na v. 3, 205 verzen ingelast, en blz. 53, na v. 19, 42 verzen.
Op v. 26 van blz. 66 volgt het tweede deel van het gedicht.
6. A. Wesselofski Il Paradiso degli Alberti di Giovanni da Prato, Bologna, 1867,
o

I. 2 , 108-192.
7. Over 't invoeren der jambe, z. Höpfner Reformbestrebungen auf dem Gebiete
der deutschen Dichtung des 16n und 17n Jahrhunderts (Berlin 1866). Vg. verder
H. Welti Gesch. des Sonettes in der deutschen Dichtung (Lpz. 1884) pp. 58 vlgg.
Voor verkeerd gebruik van 't woord sonnet: Welti 65, en Waldberg die
Renaissance-Literatuur 225. Dat Opitz niet alleen door Heinsius beïnvloed werd,
maar ook door vroegere hollandse dichters: Rubensohn der junge Opitz, in Euphorion
II. Bd. 1. Heft. 1895.
8. Een gedeelte dier ode blijkt wel ingegeven door verzen van Ronsard, in de
Elegie au Sieur l'Huillier, verschenen in het Bocage Royal (Blanch. III 399).

VI
1. Marfira werd bezongen door den spaansen dichter Boscan, dien Van der Noot
zeer bewonderde. De duitse Rosina komt waarschijnlijk uit het veel verspreide
volkslied:
Rosina wo war dein gestalt
bey könig Paris leben... enz.
o

te vinden in 't Ambraser Liederbuch n 174 (ed. Bergmann, blz. 228), alsook in 't
Liederbuch van Van der Aest (1602) waarvan één ex. te Iena is en een ander in de
Grossherz. Bibl. van Weimar (Zie Hoffmann von Fallersleben, in Weimarisches
Jahrbuch, II, 320-356). Ene vlaamse omwerking, met aantekeningen, in Fl. v. Duyse's
‘Oude Nederlandsche Liederen’, nr 22. De eerste regels komen bij ons voor, als
wijze, in de Souterliedekens (Psalm 35), alsook vóór een Herdoperslied (Willems,
Oude Vl. L., nr 30), getrokken uit Het Offer des Heeren , 1566. De eerste regel ener
geestelijke parodie in 't Geuzenliedboek (ed. van Lummel, blz. 46). Vg. nog G. Kalff,
Het Lied in de M.E. , blz. 327.
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2. Over Walrands en Verdonck (1564-1625), zie Fétis, Biogr. Univ. des Music. Vg.
Papebrochius, Ann. Antv. IV, 295.
3. ‘Joannes Gheesdalus, Flander e vico Berchemio prope Aldenardum oriundus,
poëta et musicus utrimque excellens, litteras humaniores Antverpiae docuit,
moderator scholae parochialis B. Mariae, ibique Francis. Swertius (qui hoc tempore
undecimum aetatis annum agebat) in Athenis Belgicis discipulum ejus fuisse se
gloriatur’. (Diercxsens, Antverpia, V, 266).
4. Hij was secretaris van Kolonel Stuart (Stewart in de P.W.) dien Van der Noot
ook bezong. Die Stuart was aan 't hoofd van tien vaandelen Schotten. Het is dezelfde
die in 1581 de zaal van den Breden Raad binnendrong om protest aan te tekenen
tegen de weigering acht tonnen gouds aan Koningin Elizabeth terug te betalen
(Mertens & Torfs, Gesch. v. Antw. V, 124).
5. Zie 't gedicht in. P.W. 1581-85. Hij had Maximiliane Van der Noot gehuwd, wier
overoudgrootvader ook de overoudgrootvader van Jan V.d.N. was. Over Philips van
der Meren, zie Groen van Prinsterer, Arch. II, 60, 62, 161, VI, 46, 73; Butkens, II,
287-317; Gaillard, de l'Infl. exerc. par la B. 257.
6. Op de lijst der verdachten (waarvan sprake is op blz. 679) onder de calvinisten.
Hij was aalmoezenier in 1559 en stierf in 1581, zeven tonnen gouds nalatend.
Onmiddellijk bezong Van der Noot zijn zonen en dochters, alsook den schepen
Antonio Ancelmo, die met een dier dochters getrouwd was (Mert. & Torfs, IV, 612).
7. Pierre de Melun was gouverneur van Doornik en 't Doornikse, en erfseneschal
van Henegouwen. Om hem verzen op te dragen gebruikte Van der Noot waarschijnlijk
de tussenkomst van Jacques Marchant, die de onderwijzer van Pierre de Melun
was, en dien hij kende door zijn vriend Gabriël Roelandts, den kleinzoon van den
beroemden rechtsgeleerde Gabriël Mudeus (evenals Jan Van der Noot te Brecht
geboren).
8. Het is eerst twee of drie jaar na 't verschijnen van Jan Van der Noot's gedicht
op Charles de Croy, dat dezes geheime verstandhouding met Parma, Brugge, het
Vrije en Damme aan Spanje overleverde (Mei 1584). Kort daarna keerde hij openlijk
tot het katholicisme terug.
9. ‘...Plebeiis fere omnibus et Auriaco obstrictis...’ zegt
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Papebr. III, 423. Vincent de Smit verschijnt reeds in 1567 als katholiek in 't Antw.
Kronykje, 104 (vg. Kron. v. Antw., uitg. van Havre, 152). Tot die bijwonende leden
behoorden ook Jan van Hove en Chrisostomus Scholier, die Van der Noot later zou
bezingen (den eersten in W.P. 1592-94, den anderen 1589-94).
10. Vooral wanneer deze een geleerd man was, zoals Joachim Axonius. ‘Poeta
et Philologus, graece etiam doctus, Philippo Comiti Lalainio a studiis fuit; cumque
plerasque Europiae provincias, ipsamque Graeciam et Terram sanctam perlustrasset,
sedem fixit Antverpiae, ubi vixit consenuitque Belgarum Principibus a Consiliis
maritimis, atque obiit 25. Augusti hoc anno 1605. Plura scripsit, inter quae De libero
hominis arbitrio adversus Lutherum et Calvinum’ (Diercxsens, Antv. VI, 365). Cf.
Foppens, B.B. 554.
11. Jan Van der Noot: zie Diercxsens, Antv., 265; VI, 43, 202, 228. Over Emm.
Andriessens, abt van St. Michiels: Diercxsens, VI, 258; Foppens, B.B., 259.
12. Houwaert's Moralisatie op de komst van den hooghgeboren, machtigen en
seer doorlugtigen Vorst Ernesto... Bruessel, by Jan Mommaert, 1594.
13. ‘Ainsi a faict aussi le Señor Van der Noot, en signe de gratuité, ce Probleme,
sur l'une des peintures du magnificque et riche arcq triumfal, que la genereuse
Compaignie Florentine du Señor Cambi fit dresser, à l'honneur de son Altez, sur
son entrée en Anvers le 7. de Juin 1594...’
14. Naar een hs. aantek. van K. Stallaert, in de gentse Univ.-Biblioth. Wij konden
ze niet controleren.
15. Vg. Ronsard (Am. l. I, sonn. I, var. v. 1567):
Et connoistra, que je suis trop heureux
D'estre en mourant nouveau Cygne amoureux,
Qui plus languist et plus doucement chante.

16. Onvoll. ex. te Brussel, Kon. Bib. In een uitg. van 1589 van 't zelfde werk, ook te
Straatsburg verschenen, is 't portret van onzen dichter niet meer te vinden (Catal.
o

Bluff, Febr. 1898, n 268).
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aant.

VII

1. Las Obras de Boscan y algunas de Garcilasso dela Vega. En Anvers, En casa
de Pedro Bellero. Año M.D.LXXVI. Een latere uitg. En Anvers, En casa de Martin
Nucio. M.D.XCVII.
2. De werken van Lucas de Heere zijn de volgende:
e

Den Hof en Boomgaerd der Poësien... Ghendt, Ghileyn Manilius, 1565. - 2 uitg.
Haarlem, David Wachtendonck, 1614.
Psalmen Davids... Liedekins-wijs in dichte ghestelt: op de voysen en mate van
Clement Marots psalmen... Ghendt, Ghileyn Manilius, 1565.
Beschryvinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'Exc. des
Princen van Orangien binnen Ghendt... Ghendt, We P. de Clerck, 1578. - Id. van
nieuws vermeerdert ende verbetert. Ibid. 1578. - Herdruk Gent 1852.
Pasquillen testament... s. l. (Ghendt, Gault. Manilius), 1579. - Testament de
Pasquil impotent et vieil homme... (Gand, Gault. Manilius, 1579).
L'entrée magnifique de monseigneur Francoys fils de France... en sa... ville de
Gand... Gand, C. de Rekenare et J. Vanden Steene, 1582 (twee uitgaven). - Herdruk
Gand 1841.
Phil. de Mornay, Tractaet ofte handelinge van de kercke... overghestelt door L.
d'Heere. Amsterdam 1609.
Enige fr. en vl. gedichten in het Album amicorum Joan. Rotarii (Ms. der gentse
Univ.-Bib.)
Theatre de tous les peuples et nations de la terre... (Id.)
Jan van Oostenryk, twee brieven... gheintercipieert... (vertaald door Luc. d'Heere...)
Antw. 1578.
In zijn Hof en Boomgaerd vertaalde hij uit Marot Le Temple de Cupidon; de volgende
epigrammen zijn ook uit Marot (ik citeer naar Oeuvr. Compl. de Clém. Marot, Paris,
Rapilly 1824):
Tot eenen zynen vrient = A Cravan, sien amy malade (l, I, LI).
Remedie ieghens de Peste = Remede contre la peste (l. IV, II).
Van een Ioncker die ieghen sijn wijf speelde = D'un advocat jouant contre sa
femme, et de son clerc (l. VII, XIX).
Aen sijn lief, die hij zant heur pourtraiture = Une dame a un qui luy donna sa
poutraicture (l. II, L).
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Aen M. de Galleys = A Madamoyselle de la Roue (l. II, XXIX).
Van een Neen, tot een ionghe dochter = De Ouy et Nenny (l. III, LIV).
Van het schoon Mammeken = Du beau tetin (l. VII, III).
Van de leelicke Mamme = Du layd tetin (l. VII, IV).
An M. Pieter de Rijcke, Aduocat (sonnet) = A Pierre Vuyard (l. I, XIII).
Sonet wt een Epigramma van Martialis beginnende: Vitam qui faciumt beatricem
(sic) = waarsch. l. V, XXXII.
Wt d'Epistel die Marot zand totten Coninc sprekende vanden dief, diet hem al
ghestolen hadde = Au Roy, pour avoir esté dérobé (Epist. l. I, XIV).
Vanden Hane op den Esel ... añ. 1559 = het begin uit: Premiere epistre du coq a
l'asne (Epist. l. II, VIII).
3. Over Jan van Hout, zie Prud. v. Duyse, Verh. over den nederl. versbouw I 34-38
en Collot d'Escury, Hollands roem IVe d., 2e st., 420-422. Zijn aanval tegen de
Rederijkers bij Kalff, 16de eeuw, II 236 vlg.
4. Zie art. Rudelsheim, in Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. XVII. Aldaar ook over
den vroegeren tekst der psalmen van Marnix.
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[Aantekeningen]
Aantekeningen bij de Eerste Bundel van August Vermeylen's
Verzamelde Opstellen
e

e

1 dr. 1904, 2 dr. 1922, beide bij C.A.J. van Dishoeck te Bussum.

Algemene Aantekeningen.
1. Het doel van deze aantekeningen is: het geven van tekstvarianten, enige
inlichtingen die voor een beter begrip van de tekst gewenst zijn en nadere
bijzonderheden over personen die minder bekend geacht worden. Uiteraard valt in
de aantekeningen bij de opstellen, opgenomen in de bundels ‘Verzamelde Opstellen
I en II’, en ‘Beschouwingen’ waarin Vermeylen bij de verschillende heruitgaven
steeds wijzigingen in de taal aanbracht, meer nadruk op de varianten dan in de
aantekeningen bij ‘Leven en Werken van Jonker Jan Van der Noot.’
De redactie van deze Aantekeningen berustte bij Prof. Dr Fr. Closset, die zich in
't bijzonder belast heeft met de aantekeningen bij de eerste drie bundels, en bij Prof.
Dr P. Minderaa, die, in samenwerking met Prof. Dr W.J.M.A. Asselbergs ( Anton
van Duinkerken) de aantekeningen bij ‘Leven en Werken van Jonker Jan van der
Noot’ verzorgd heeft.
2. Een aantal opstellen uit de bundels ‘Verzamelde Opstellen I en II’ en
‘Beschouwingen’ werden in 1941 opgenomen in de bloemlezing ‘Proza’, verschenen
in de Bibl. der Nederlandse Letteren. Terwille van de eenheid werden echter alle
teksten in dit deel II van het Verzameld Werk gezet naar de laatste door de auteur
verzorgde uitgaven van de complete bundels.
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3. In de aantekeningen bij de drie bundels opstellen werden de biografische
inlichtingen tot een minimum beperkt, daar ‘l'honnête homme’ ongetwijfeld met de
meeste door Vermeylen geciteerde namen vertrouwd zal zijn. Het spreekt wel van
zelf dat geen aantekeningen werden gegeven bij personen over wie Vermeylen zelf
het nodige vermeldt.
Wij waren tevens van mening dat het hier niet de juiste plaats is om na te gaan
in welke mate Vermeylen in zijn werk de ideeën die zijn tijd beheersten, en in het
bijzonder die der filosofen, tot uiting gebracht mag hebben, een taak die o.i.
voorbehouden moet blijven aan zijn biografen en commentatoren.
blz. 9: Voorrede.
e

r. 5: jeugd in gestadige wording; 1 dr.: jeugd-in-wording / l.r.: onder het gedicht
e

in 1 dr. de datering van dit ‘voorwoord’: Oct. 1904.
blz. 12: Onze Tijd (Fragmenten)
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, eerste reeks, 1893, nr II,
blz. 9-16, onder de titel ‘Aanteekeningen over een hedendaagsche richting’,
e

ondertekend A.V. De Meere. In 1 dr.: Fragment in plaats van Fragmenten.
r. 1: De tijd; VNS: Die tijd / schoon; raadselachtig ingewikkelde; VNS: schoon. O
e

raadselig ingewikkelde / r. 5: getoetst; VNS en 1 dr.: gepooteld / r. 6: kloppen; VNS:
kloppen... / invloed van; VNS: invloed van, vooral, / r. 8: coquetterie; VNS:
e
belangwekkende coquetterie / r. 11: Ze zien niet in; VNS en 1 dr.: Ze zien niet / r.
14: Ernest Hello (1828-1885), Frans publicist, medewerker aan o.a. ‘Le Réveil’ en
‘Le Gaulois’, schreef mystieke en satirische werken, waarin dikwijls zeer verheven
e
gedachten tot uiting worden gebracht. / grote; 1 dr.: groot / r. 21: men heeft ons
verhaald dat de negentiende eeuw; VNS: Men heeft ons herhaald dat heel deze
eeuw / r. 22 en 23: Maar het kenmerk van dézen tegenwoordigen tijd is: VNS: Ik
zal verder toonen dat het kenmerk van dezen (curs.) tegenwoordigen tijd is.
blz. 13 r. 7: aldoor; VNS: immer / r. 10: proefondervindelijke; VNS: proefnemende
/ r. 15: het ‘maar-benaderende’; VNS:
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het bijna / r. 16: na wensen tot 18 luidden in VNS: En, op het einde van dit
jaarhonderd, - na den onbetwistbaren achteruitgang van de Renaissance en de
blinde verwaandheid der achttiende eeuw - groeide weer in de menschen de
bewustheid van het Mysterie. Daarna een regel wit, geen stippeltjes voor Men. In
e

de 1 dr. liep de tekst tot wensen. Daarna een regel stippeltjes, gevolgd door: Eenheid
is geworden het groot probleem der wetenschappen. Eerst, met Proust... enz. (zie
de passage op blz. 15) tot: tot de eenheid van het Leven. Dan op nieuwe alinea:
De wijsbegeerte wil ook in een formule de gelijkstellingen der wetenschappen
uitspreken, en gaat over tot monisme. Weer een regel stippeltjes, waarna: Helaas,
die zesde zin: die zin van 't oneindige!... (zie blz. 14) tot: die op alle wegen zijnen
e

God zoekt, - zijne Eenheid... Hiermede eindigde de tekst in 1 dr. / r. 20: rondom;
VNS: rond / Als we onze ogen openen; VNS: Iedermaal wij de oogen openen / r.
21: zulk een; VNS: zoo een / r. 24: vreeslijke; VNS: schrikkelijke / r. 26: Denkt maar;
VNS: En dan, denkt maar / in VNS volgde na slapen, dromen... nog: Al wat men
geschreven heeft over den droom legt zoo weinig uit! en om alleen dat laatste
voorbeeld in te zien, zonder zelfs de oudheid en het occultisme te raadplegen: de
geleerden die sinds twintig jaar dat onderwerp bestudeerden breken elkaars theorieën
af, vinden slechts onderstellingen voor zekere ontrustend vreemde verschijnsels in-twee- of in-drie-verdeeling van het ik, geheugen der organische stof, enz. - en
zelfs de oorzaak van den droom, en zelfs het verschil tussen den droom en het
gedacht wakker, want ge droomt toch dat ge wákker zijt. En Radestock, die een der
volledigste werken schreef over ‘Schlaf und Traum’ vindt geen ander gevolgtrekking
dan: ‘Men weet nooit waar rede eindigt en dwaasheid begint’... De minste
aaneenketening... / r. 28: Hebt gij / VNS: o, hebt gij / r. 29: neerdalen; VNS:
nederdalen / l. r.: in die rijken; VNS: in die Redon'sche rijken.
blz. 14 r. 2: We weten zo weinig; VNS: We weten een zoo klein gedeelte / r. 3:
geduchte; VNS: vreeselijke / r. 4: voortdrijven; VNS: drijven / r. 5: Heeft; VNS: En
heeft / toegesnoerd; VNS: gegrepen / r. 7: en of; VNS: of / r. 10: dien; VNS: dat / de; VNS: - o de / r. 11: wellicht; VNS: misschien / na gedachte? in VNS nog twee
alinea's:

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

864

En hebt gij nooit, in een kamer, het oneindig mysterieuze gevoeld van een
diepglimmende spiegel, van een open venster, - van een lampvlam die naar omhoog
rekt als iets geestelijks en bijna bovennatuurlijks?
En herinnert ge u geen avonden, dat, in een atmosfeer van suizend stilzwijgen
en onbeweeglijkheid, alle dingen rond u schenen te luisteren aandachtig, en dat als
zwarte en trage waters van geheimen, onontwarbaar, u omvangen hielden, en dat
zich in uwen geest zooveel betrekkingen en overeenkomsten rythmeerden, dat gij
bedwelmd waart als in opvloeienden waanzin? /
r. 15: geheimenissen; VNS: mysterie / Ja,; VNS: En, zoo is 't, / na het Mysterïe.
in VNS nog:
En 't is weer het mysterie van de vrouw, dat ondoorgrondelijk en altijd wisselend
mirakel. En velen ook buigen zich naar het kind, dat misschien nog herinneringen
heeft van waar het komt, en in zijn onwetendheid soms meer schijnt te weten dan
wij. Wat zijn zijn oogen zuiver, en wat is onze kunst lang! En het verlangen nu - wij
hebben zooveel ontleed! - om in groote kracht van liefde, en eenvoudig als kinderen,
terug te keeren naar onze oorsprongen, en geweten, verstand, gevoel, weer samen
te smelten in allesleerende intuïtie.
En weer trachten nu de kunstenaars de kerngedachte der dingen, de niet
veranderende geheimenis te doen schijnen door het vergankelijke der zichtbare
vormen, en weer trachten zij uit te spreken wat geen naam heeft in menschentaal.
Ik wil hier aanduiden dat de zucht naar harmonie en synthesis de meeste artiesten
van dezen tijd terugleidt naar een metaphysische kunst.
Ik durf het woord Mysticisme niet uitspreken. Sinds eenigen tijd werd het al te dikwijls
geplakt op slag van mode-uitingen eener toegelatene en normale gemeenheid. Al
het onbepaald idealisme, het ‘'k-zou-wel-elders- willen-zijn’, het ‘vague-à-lâme’ der
kleine symbolistjes, de kinderlijke - of oudjesachtige - in-extremis-gevoelerigheid
van een wereld die afsterft, de religioozerij der caboteerende peladantisten, 't wordt
al - ai mij! - mysticisme genoemd... Opstellen om die nieuwe strooming uit te leggen
verschenen in de Revue philosophique van Ribot (onnoodig is 't, niet waar? te
bemerken dat de naam der enkelen die in onzen tijd de hoogste liefde kenden,
Hello, Villiers de l'Isle-Adam, en in stonden van heiligmakende genade, Mallarmé
en Verlaine verzwegen
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bleven), en M. Paulhan, in een werk over ‘het Nieuw Mysticisme’, ontdekte zelfs die
veelgevraagde waar in Daudet, - en in ... Spenser en Auguste Comte!
Neen, een mystische school - en Joris-Karl Huysmans heeft er nog op gewezen
in de voorrede van Remy de Gourmont's Latin mystique - bestaat er niet. Een literaire
school is overigens een vrij theatrale onderneming die misschien nog succes kan
verwerven in een afgelegen provincie. Men moet ook niet gaan denken dat er een
nieuw tijdperk begint van in bijbelsche woorden-hoogdravendheid gedragen
wijsgeerige gedachten. Maar men moet bestatigen - anderen kunnen oordeelen dat zeer veel kunstenaars heden vooral aangetrokken worden door het ongeziene,
en dat hun kunst weer wordt ‘une suite de symboles toujours présents à l'esprit pour
lui faire concevoir l'invisible’. (Noot: Jouffroy: Cours d'Esthétique)
e
Helaas die zesde zin... / r. 27: verzadigen; VNS en 1 dr.: genaken / l. r.: enen;
VNS: aan een.
blz. 15 r. 2: - zijne Eenheid... ontbrak in VNS / achter zoekt.
volgde in VNS:
Het is de Liefde, waarvan Plato zegt in zijn Sumposion, dat ze voor eenig doel
heeft het onsterfelijke. En de woorden der dichters, ze zijn als hooggepunte vlammen
die optongen naar de geheimen. Zij zijn als een wondere tuin van zonnebloemen
die hun aangezicht keeren naar de onbekende Goden. Maar aan Enkelen slechts
werd het gegund in Liefde op te gaan tot waar, volgens de woorden van Dionysius
Areopagites, ‘de geheimenis zich opent in de doorlichtende duisternis, voor het
stilzwijgen dat het verholene uitspreekt.’
Dan, na drie sterretjes: Een eeuw van ontleding ... / r. 3: en nu weer; VNS: en nu,
schreef ik hooger / r. 5: het streven naar; VNS: 't nazoeken van / r. 6: het; VNS: 't /
e
r. 7: Mayer; VNS en 1 dr.: Meyer / r. 8: kracht; VNS: Kracht / r. 9: gelijkaardigheid;
VNS: evenaardigheid / r. 10: Haeckel, die,; VNS: Haeckel, den theoreticus van 't
darwinisme / r. 11-13: in VNS een nieuwe alinea, die als volgt luidde:
De Wijsbegeerte wil ook in één formule de gelijkstellingen der wetenschappen
uitspreken, en gaat over tot monisme: ik herinner het stelsel der aperceptie van
Wundt (veronderstelt éénzelfde basis aan wil, gevoel en gedacht) en misschien,
wijst hij in zijn ‘Psychologie’, zijn wat we noemen lichaam en ziel de twee verschillig
geziene zijden van één wezen.
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En nu, synthetische richting ook in de Kunst.
Daarna in VNS nog de volgende passage:
Terwijl eenigen vooral het decoratieve zien - de dingen gansch suggereeren door
het kenmerkend aanduiden der grondvormen, der fundamenteele rythmen, - droomen
anderen reeds van een samensmelting der kunsten, - schilderijen die een ingewikkeld
literair gedacht weergeven in beweeg van muzikale lijnen en kleuren. Om die richting
te beoordeelen is 't hier de plaats niet. Wij zouden kunnen herinneren dat indien
‘iedere kunst naar een onbeperkte uitbreiding harer macht streeft, dat streven haar
brengt tot hare grenzen, en die zou ze niet overschrijden zonder gevaar te loopen
zich te verliezen in het onbegrijpelijke, het vreemde en 't ongerijmde’ (Richard
Wagner). Maar 't is hier alleen te doen, om te bemerken dat de Kunst nu, vooral de
Idee wil uitdrukken, de Idee in den platonischen zin, die den vorm bezielt, harmonisch
de samenschikking der elementen bepaalt.
Nu moet nagezien worden of in literatuur die zoogezegd mystische richting, hooger
gemeld, niet samengaat met trachten naar synthesis.
In de woorden is de synthesis reeds volbracht. De prozaschrijvers ... / r. 15 en
16: die zinnelijke; VNS: hun sensationeele / r. 17: haar; VNS: hare / r. 18: in VNS
achter zang een verwijzing naar de noot: Zie Vittorio Pica, in zijn studie over Mallarmé
(Dell' Arte aristocratica) / r. 23: synthetische cursief in VNS / r. 24: in plaats van deze
laatste alinea, in VNS het volgende:
De artiesten die 'k bedoel hoeven zich niet meer zoo bijzonder op de taal toe te
leggen. Hoofdzaak voor hen is: zoo oprecht en eenvoudig als 't kan, weergeven de
idee, die mysterie is en waarheid. Eenigen, die groot zijn in geloof en liefde - ik denk
aan zekere stukken uit ‘Sagesse’ - zijn gestegen, in dat soort geestelijk erethisme
dat men bezieling heeft genoemd, tot die hoogte waar ik en niet-ik samensmelten,
en waar de beelden zichzelf vormen, overeenstemmend, volledig, natuurlijk, niet
meer door verstand alleen, maar als 't ware door de primitiefste daad van 't geweten.
Synthesis in bevatting en in vorm.
Noemt die nu mystici of metaphysici of hoe gij ook wilt, maar het zijn díe
kunstenaars die ons redden zullen uit een literatuur die mooier zegt dan ze hoog
voelt, - uit realisme dat de wereld objectief wil schilderen, als een verschijnsel dat
buiten ons werkt, en de ontledende zelf-beschouwing der onder-Bourgets.
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Die zullen samenvatten schoonheid en waarheid - want zij zullen dichter bij de
waarheid staan dan de realisten, die alleen het uiterlijke zien, de uiterlijke symbolen,
en dus de nabootsing eener nabootsing leveren. En ook samenvatten kunst en
godsdienst, die een-zelfden oorsprong hadden en misschien weer zullen
samenvloeien, - het letterlijk geloof zich langzaam veranderend in symbolisch geloof,
en ten anderen kant de kunst weer wordende het verbeelden van mysteries.
- En nu ik deze losse gedachten herlees, denk ik hoe Vlaanderen lang braak lag,
en nog zoo rijk is aan kracht en schatten van heilig diep gevoel; en hoe eenvoudige
Westvlamingen reeds ongewone woorden stamelden die ons zooveel doen hopen;
hoe tal van andere Vlamingen - in 't Fransch schrijvend; ik noem de twee
laatstgekomene: Maeterlinck en Elskamp - ons heel een toekomst voorspellen; en
ik denk of, in dat land dat dicht bij de natuur bleef en nog niet tot volkomen
bewustheid geraakte, niet eens één zal opstaan die zichzelf zal ontdekken, en
verwezenlijken, met den eenvoud, en de geloovige liefde die ons ontbreekt, die
Kunst.
blz. 16: Pleisterbeelden van George Minne.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, eerste reeks, 1893, nr IV, blz. 1, onder de titel:
‘Nota over de pleisterbeelden van George Minne’. Niet opgenomen in de 1ste druk
van ‘Verzamelde Opstellen’.
r. 3: Daar was; VNS: Het was / r. 6: primordiale mensdom; VNS: menschdom
primordiaal / r. 10: ineengekrompen; VNS: gekrompen / r. 12: in VNS geen komma
achter droefheid / r. 13: strak onbeweeglijk; VNS: strak-onbeweeglijk / r. 18: Vaten
van wee; VNS: Vazen van wee / het noodlot; VNS: de fataliteit / r. 20: midden onder
geheimen; VNS: midden geheimen / r. 22: lichamen; VNS: lijven / r. 23: voortaan
nog; VNS: voortaan.
blz. 17 r. 5: uitgebeeld; VNS: gebeeld.
blz. 18: De Man die zijn Ik verloren had.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, eerste reeks, 1893, nr IV, blz. 15-18,
ondertekend Victor Lieber. Tevens herdrukt in de bundel ‘Proza’ van Aug. Vermeylen,
in de Bibl. der Nederl. Letteren (1941).
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e

r. 2: gesternten; VNS en 1 dr.: gestarnten / r. 3: lang gewaad; VNS: lange gewaad
e

/ r. 7: verontrustende; VNS: ontrustende / r. 9: lichaam; VNS en 1 dr.: lijf / r. 12:
e

grote aangezicht; VNS: groot Aangezicht; 1 dr.: groot aangezicht / r. 14: afgerukt;
e

VNS en 1 dr.: afgerukt geweest / r. 18: in één zwaarmoedigen blik; VNS: in éénen
e

ach! zwaarmoedigen blik; 1 dr.: in éénen zwaarmoedigen blik / r. 19: lang gewaad;
VNS: lange gewaad.
blz. 19 r. 6: rustten; VNS: rusten / r. 8: in VNS achter proza nog: met eene stem
ad hoc: / r. 12: in onderlinge reactie; VNS: op elkaar reageerend / r. 16: nu eerst;
e
VNS: nu alleen / r. 18: mezelf; VNS: mijzelf / r. 19: allerlaatsten; VNS en 1 dr.:
definitieven / r. 21: verduiveld; VNS: verdoèmbaar / r. 5 v.o.: aanleren; VNS: leeren
/ r. 2 v.o.: Zo vertureluurde ik; VNS: Dàt vertureluurde / l. r.: mijn monsterachtig Ik.
e
e
In Verz. Opst. 2 dr. stond zijn, werd verbeterd aan de hand van VNS en 1 dr.
blz. 20 r. 3: mijzelven; VNS: mij / r. 21: het weinige wat overbleef; VNS: het weinig
overblijvende / r. 5 v.o.: onsamenhangend; VNS: incoherent / èepoque-makenden;
VNS: epochmakenden / r. 4 v.o.: kind zijn; VNS: kind-zijn.
blz. 21 r. 1: puffisme, blanketsel op houten poppen; VNS: en pirouetten van houten
poppen, puffisme / r. 3: na wilden-horden!... in VNS nog: Liebig van
ras-taquouerisme:... / r. 9: konden; VNS: kónden / r. 12: gehenna: benaming voor
de hel / Snorri Sturluson (1178-1241), IJslands geleerde, belangrijk voor de
geschiedenis van de Skandinavische en IJslandse letterkunde, vooral door de
‘Heimskringla’, een verzameling sagen over Noorse koningen, en de ‘Edda’, een
handboek voor Skalden. Hij werd op last van Koning Haakon V, die hem verdacht
van medeplichtigheid aan de opstand van hertog Skuli, door zijn eigen schoonzoon
Gizurr vermoord. / r. 14 en 15: typhuskoorts; VNS: typhusachtige koorts / r. 23:
e
hysterischen waanzin; VNS: circulairen waanzin / r. 26: die; VNS en 1 dr.: zij.
blz. 23: Ontwikkelde Lui.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, eerste reeks, 1893, nr V, blz. 29-32, onder de
titel: ‘Eenig gekapt Stroo over de ontwikkelde Lui’, ondertekend Victor Lieber, met
de datering 15 Jan. 1894.
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Was niet opgenomen in de 1ste druk van Verzamelde Opstellen. Een Duitse vertaling
verscheen in ‘Insel Almanach auf das Jahr 1918’, blz. 128-133, onder de titel: ‘Allerlei
Häcksel über gebildete Leute’.
r. 1: lui; VNS: menschen / r. 3: begint ons te sarren; VNS: wordt sarrend / r. 4 en
5: onze; VNS: ons / r. 6 en 7: uw verwaande scherts, uw hechte onwetendheid;
VNS: uw verwaand getruut, uw soliede onwetendheid / r. 9: ontwikkelde mensen in
VNS niet tussen aanhalingstekens / verst; VNS: allerverst / r. 11: zulk een; VNS:
zoo'n / r. 12: we de leugen voor waarheid gaan houden; VNS: we haast de leugen
voor waarheid houden / r. 13: opendoen; VNS: openen / ontrollen zich; VNS: ontrollen
/ r. 14: linten; VNS: lange linten / r. 17: de huidige maatschappij; VNS: de
maatschappij van nu / r. 18: de grof en tevreden glimlachende snullen; VNS: de
snullig en tevreden glimlachende mufflisten / l. r. tot blz. 24 r. 2: Een monsterachtig
onderwijs... al het jonge, luidde in VNS: Die monsterachtige ketterij: het officieel
onderwijs (programmas, wet, plak, enz.) heeft die onderwijzerszieltjes voortgebracht;
het onderwijs heeft de personaliteit verwurgd.
blz. 24 r. 3: het levend-gedachte; VNS: al het levend-gedachte / r. 5: luidde in
VNS: (want een waarheid is noodlottig een opstand in onzen tijd). / r. 8: spijkeren;
VNS: willen spijkeren / r. 10: toeëigenen; VNS: gelooven / r. 17: Zij; VNS: zij / r. 18:
Ongerijmde; VNS: Absurde / r. 19: knoestige; VNS: knollige / r. 20 en 21:
gezond-verstands-waarheden; VNS: gemeenerede-waarheden / r. 22: eeuwig
weer-opschietende holle spreuken; VNS: clichés / r. 26: de lianen rond; VNS: rond
de lianen.
blz. 25 r. 2: wat; VNS: waaraan. Hierna in VNS nog de alinea: Het verkrachten
der overlevering is een heiligschennis. Als zij iets ongewoons zien, dan lachen ze.
Poovere sullen! r. 5: ontmande; VNS: aanwoekerende / r. 7: op rechtstreekse wijze;
VNS: rechtstreeks en natuurlijk / r. 8: die blijft voor hen apocalyptisch; VNS: die blijft
een apocalupsis / r. 10: Juist omdat; VNS: Het is juist omdat / r. 11: wensen, zeggen
we 't u nogmaals; VNS: willen dat wij u herhalen / r. 13: bijzonder slag; VNS: slag /
r. 16: in VNS achter Kunst nog: (die houding komt soms
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overeen met tamelijk utilitaire begrippen) / Die nu, leggen een zekere genegenheid
... aan den dag; VNS: Die, toonen een genegenheid / r. 18: af en toe achten ze 't
zelfs hun plicht; VNS: van tijd tot tijd zelfs gelooven ze dat het hun plicht is. (in Verz.
Opst. stond zelf, werd verbeterd in zelfs) / r. 20: Maar dan doen ze; VNS: Maar dan
is 't / r. 21: vlugge jeugd; VNS: frissche en vlugge jeugd / r. 26: lucifer die; VNS:
lucifertje dat / r. 5 v.o.: ontwaar; VNS: zie / r. 4 v.o.: tegen het; VNS: voor al het / in
VNS achter middelmatig. nog: Zij staan oneindig ver van de Kunst / rondom hen;
VNS: rond hen / r. 3 v.o.: weepse; VNS: flutse / r. 2 v.o.: schandelijk; VNS:
schandalig.
blz. 26 r. 2: Zij zijn groot in het goede noch in het kwade; VNS: Zij zijn groot noch
voor het goede noch voor het kwade / r. 3: in VNS komma achter En / r. 5:
straatgapers, die op de grote banen der literatuur rondslenteren; VNS: ‘badauds’,
die op de groote wegen der literatuur rondgapen / r. 6: na. rondslenteren in VNS
nog: Ze meten met dezelfde maat Vondel en de December-revues der kleine
schouwburgen. Gij, o ontwikkelden, eerbied voor de hooge Kunst? Komt, bekent
toch... / r. 7: canaillerie; VNS: kanaljerie / r. 12: Gij hebt vroeger, veel vroeger
misschien geleefd; VNS: Gij hebt misschien geleefd in een ver weleer / r. 5 v.o.:
van het Niet; VNS: van Niet / r. 3 v.o.: Ai mij...:; VNS: Ziet, eerlijk gesproken: / hij;
VNS: ik / r. 2 v.o.: zich zelven; VNS: mezelven / en ook uit liefde... Geheim; VNS:
en ook om de Kunst in haar eigen, om het Schoone, het opperste Geheim in zichzelf
genomen.
blz. 27 r. 1: hij; VNS: ik / zou hij nog; VNS: zou 'k toch nog / r. 3: de onwetenden;
VNS: de bane breinen.
blz. 28: De Kunst in de Vrije Gemeenschap.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, eerste reeks, 1893, nr VI-VII, blz. 52-56 en nr
e

VIII-X, blz. 2-9. Gedateerd 23-31 Maart 1894. In Verz. Opst. 1 dr. luidde de titel:
De Kunst der Vrije Gemeenschap. Tevens herdrukt in de bundel ‘Proza’ van Aug.
Vermeylen, Bibl. der Nederl. Letteren (1941). Vergl. ook ‘Herinneringen aan Johan
de Meester’, blz. 608 van dit deel, waarin Vermeylen zinspeelt op een lezing over
het onderwerp
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‘De Kunst in de Vrije Gemeenschap’, door hem in Nederland gehouden.
r. 1: iets; VNS: eenige begrippen / r. 8: helpt... verloochenen; VNS: meldt de
e

verloochening der... / r. 11: dikwijls; VNS en 1 dr.: tamelijk / r. 2 v.o.: organisch iets;
VNS: organisme / l.r.: voor uit dat eeuwige in VNS nog: uit den samenhang der
algemeene bedingen.
blz. 29 r. 4: de zin Maar wanneer Veth ons spreekt begon in VNS: Maar Veth
schijnt heel de uitgebreidheid van het vraagpunt niet te zien, hij is blijven steken bij
het utilitair gezond-verstand van den Engelschman Crane; wanneer hij ons spreekt...
e
/ r. 9 en 10: doordat; VNS en 1 dr.: omdat / r. 12: een; VNS: één / r. 14: doordat;
e
VNS en 1 dr.: omdat / r. 17: bepalend; VNS: determinerend / r. 18: vormt; VNS:
e
maakt / mysterie; VNS Mysterie. Daarachter in VNS en 1 dr. nog: De Godsidee is
de oorspronkelijke beweegkracht der geschiedenis, en alle omwenteling in de
maatschappelijke verhoudingen heeft als eenige oorzaak: een wijziging der
e
gedachten over de Geheimenis. / r. 3 v.o.: noodwendig; VNS en 1 dr.: noodzakelijk.
blz. 30 r. 3: uitmaakt; VNS: heet / r. 5: inwerkt; VNS: werkt / r. 11: maatschappij;
e
VNS: maatschappijen / de komma achter God was in Verz. Opst. 2 dr. weggevallen,
e
hersteld naar VNS en 1 dr. / r. 12: transcendentale in VNS cursief gedrukt / r. 15:
e
steunden; VNS en 1 dr.: bijstonden / r. 5 v.o.: eigen; VNS: eigenen / r. 4 v.o.:
e
bedwingen,; VNS en 1 dr.: bedwingen en / l. r.: sukkelaars,; VNS: sukkelaars!
blz. 31 r. 1: schending; VNS: schennis / r. 10: nu achter ons liggen; VNS: achter
e
onzen rug liggen; 1 dr.: ons achter den rug liggen / buiten in VNS cursief gedrukt
e
/ r. 20: zielen; VNS: zieltjes / r. 21: gedreven; VNS en 1 dr.: geperkt / r. 5 v.o.: nog
slechts; VNS: thans slechts / r. 4 en 3 v.o.: moeten opgeroepen; VNS: op te roepen
e
zijn / r. 2 v.o.: noodzakelijkheid; VNS en 1 dr.: noodwendigheid.
blz. 32 r. 9: afbrokkelende... nieuwere; VNS: afbrokkelend ... nieuwer / r. 23: Juist
omdat; VNS: Het is juist omdat / r. 24: erken ik; VNS: dat ik ... erken / r. 26: einddoel;
VNS: einde / r. 4 v.o.: eigen; VNS: eigenen / l. r. en r. 1 blz. 33: dat zijn
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geest herschapen heeft; VNS: door zijnen geest herschapen.
blz. 33 r. 1: zijn; VNS: zijnee / r. 6 en 7: moet gezocht worden; VNS: is te zoeken
e

/ r. 10: zijn eigen levenskracht; VNS: zijn eigene levenskracht; 1 dr.: zijne eigen
e

levenskracht / r. 14: alle mensen zijn solidair; VNS en 1 dr.: elk mensch is solidair
tot al de andere / r. 21: van leugens; VNS: der abstracties (curs.) der leugens / zijne;
e

VNS: zijn / r. 22: daar; VNS en 1 dr.: omdat / r. 26: waarin; VNS: waar /
e

mensenwaarde; VNS: menschwaardigheid / daar: VNS en 1 dr.: omdat / r. 2 v.o.:
der wezenloze woorden; VNS: der woorden wezenloos.
blz. 34 r. 2: luxe; VNS: luxus / r. 6: in VNS haakjes in plaats van gedachtestrepen
e

e

op r. 6 en 9 / r. 9: thans; VNS en 1 dr.: nú / r. 15: rondom; VNS en 1 dr.: rond / r.
e

17: vreselijk; VNS: vreeslijk / r. 18: doordien; VNS en 1 d r.: omdat / r. 19: zal; VNS
e

e

en 1 dr.: gaat / r. 22: chaos, VNS: paroxysme / r. 26: zo snel; VNS en 1 dr.: zoo
snel nu / r. 5 v.o.: keel; VNS: kelen / r. 4 v.o.: ons hoofd duizelt; VNS: onze hoofden
duizelen / door het ongeloof, door dien; VNS: door dat ongeloof, dien / r. 2 v.o.: het;
VNS: 't.
blz. 35 r. 8: ontvluchten; VNS: vluchten / r. 9: zuiveren; VNS: verzuiveren / r. 19:
hechter gemaakt; VNS: evenredig bevestigd / r. 20: ons zelf; VNS: onszelven / r. 4
v.o.: op te werken; VNS: uit te werken / r. 2 v.o.: eigen; VNS: eigenen.
blz. 36 r. 1: Ik heb er elders reeds op gewezen: zie blz. 15 van dit deel, opstel
e

e

‘Onze Tijd’ / trachten naar; VNS en 1 dr.: nazoeken van / r. 8: waren; VNS en 1
dr.: was / r. 9: der innerlijke; VNS: dier innerlijke / r. 11: opborrelende; VNS:
e

opborlende / r. 15: dichter; VNS: Dichter / r. 22: monumentale; VNS en 1 dr.:
monumentaal / r. 23: noodlot; VNS: Noodlot / r. 25: in VNS geen nieuwe alinea.
e
blz. 37 r. 1: Sindsdien; VNS en 1 dr.: Sinds / r. 2: afstraalde; VNS: straalde / r.
e
4: halfdonker; VNS en 1 dr.: halfduister / r. 7: physisch; VNS: physiek / r. 8: lichaam;
e
VNS: liff / r. 16: behoefte aan: VNS: behoefte naar / r. 19: overeind; VNS en 1 dr.:
naar omhoog / r. 20: Eerst; VNS: Alleen / r. 24: gebaren; VNS: gebaren en pogingen
/ r. 3 v.o.: het organisme;
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e

VNS: dat organisme / l. r.: van de innerlijke levenskracht der; VNS en 1 dr.: der
innerlijke levenskracht van de.
e

e

blz. 38 r. 2: zal; VNS en 1 dr.: gaat / r. 3: thans; VNS en 1 dr.: nu / wegvallen;
e

e

VNS en 1 dr.: omslaan / met zijn voeten stevig op; VNS en 1 dr.: met zijn twee
e

e

voeten op / r. 14: komende; VNS en 1 dr.: komend / r. 18: zal; VNS en 1 dr.: gaat
e
e
/ r. 19: is.; VNS en 1 dr.: is, noodlottig. / r. 26: beklemd; VNS en 1 dr.: vernepen /
e
r. 4 v.o.: haar; VNS en 1 dr.: haren / r. 2 v.o.: voortgestuwd; VNS: vooruitgestuwd.
e
blz. 39 r. 4: bedwongen; VNS en 1 dr.: gedwongen / r. 7: in VNS geen nieuwe
alinea / verwachten; VNS en 1e dr.: hopen / r. 10: menselijken; VNS: menschlijken
/ r. 19: eigen; VNS: eigenen / dat rythme; VNS: dien rythme / r. 23: in zich; VNS en
e
1 dr.: in hem / r. 4 v.o.: naar zijn doel; VNS: door zijn doel.
blz. 40 r. 4 en 5: hand aan hand; VNS:, de handen in de handen gestrengeld, / r.
12: dichter; VNS: Dichter / geheiligd; VNS: verheiligd /r. 20 en 21: van het echtste
e
zelf; VNS en 1 dr.: des grondigsten zelfs / r. 23: enige; VNS: enkele / r. 24:
harmonisch; VNS: evenredig / r. 25: in de negatie; VNS: in zijn negatie / het reine;
e
VNS: 't reine / r. 5 v.o.: poëmen; VNS: poëmas; 1 dr.: poëmata / l. r.: voortvloeien;
VNS: vloeien.
e
blz. 41 r. 1: zijne kracht; VNS: zijner kracht / vertrouwend op; VNS en 1 dr.:
vertrouwend in / r. 10: oorzaak; VNS: grond / r. 13: eerst; VNS: alleen / r. 14:
e
voorwaarden; VNS: bedingen / r. 17: op het hoofd meer zetten; VNS en 1 dr.: om
het hoofd meer hangen / r. 20: als hij in wien; VNS en 1e dr.: als in wien.
blz. 42 r. 2: loutert; VNS: verloutert / r. 3 en 4: waarop één ogenblik van ons beste
zijn afschijnt; VNS: waarin we één oogenblik van ons beste zijn afschijnen / r. 5:
e
e
grote; VNS en 1 dr.: groot / dagelijkse; VNS en 1 dr.: alledaagsche / r. 9: der
wereld; VNS: dezer wereld / r. 13: geeft; VNS: doet / r. 16: opdat; VNS: dat / r. 17:
daar; VNS: vermits / r. 18: er zich ín gevoelen; VNS: er zich reeds in voelen / r. 19:
schrikkelijken; VNS: schriklijken / onze kunst; VNS: ons kunst / r. 20: werd ... kón;
VNS: wordt ... kán / r. 21: ene prooi van; VNS: ter prooi aan / r. 21 en 22: ene prooi
van al 't onbekende der;
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VNS: en al 't onbekende van / r. 24: ellendige; VNS: deerlijk / r. 26: vreugdevol;
VNS: vreugdig.
e

blz. 43 r. 6: goddelijke; VNS en 1 dr.: goddelijk.
blz. 44: Kritiek der Vlaamse Beweging .
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, nieuwe reeks, 1ste jrg, 1896, blz. 1-34,
gedateerd: Berlijn, 5 Nov. 1895. Na de publicatie in de eerste bundel Verzamelde
Opstellen in 1904, werd dit opstel als afzonderlijke brochure uitgegeven door C.A.J.
van Dishoeck te Bussum in 1905. Vermeylen schreef voor deze afzonderlijke uitgave
‘Een Woordje vooraf’, waaruit gedeelten worden aangehaald in de Voorrede tot de
tweede druk van de eerste bundel Verzamelde Opstellen in 1919. De volledige tekst
van het Woordje vooraf luidde als volgt:
Dit stuk, dat ik tien jaar geleden geschreven heb, was een uitdrukking
van mijn eigen behoefte aan meer zelfstandigheid in ruimeren horizon,
en van mijn lust om ook in anderen die behoefte te doen groeien. De lezer
gelieve het aldus op te vatten.
Mocht het nog bijdragen tot de ontvoogding der geesten, nu het een jonger
geslacht als propaganda-schrift weer gebruiken wil! Ik wensch alleen te
bekennen, dat mijn meening omtrent één punt gewijzigd is: - ik geloof
niet meer dat de Staat-als-gezag in afzienbaren tijd ineenstorten zal; en
ik zou het betreuren, als iemand door mijn opstel tot de overtuiging kwam,
dat wij ons - bijv. waar 't de vervlaamsching van 't onderwijs geldt, - van
àlle werking op parlementair gebied moesten onthouden.
Wie het gevoel begrijpt, waar heel deze ‘Kritiek’ uiting aan geeft, zal zich
vooral aan haar positieve stelling houden: dat de Vlaamsche Beweging
maar een deel is van een zedelijke en ekonomische wereld-beweging, naar vrijer en schooner menschelijkheid, - en dat zij, in de keus harer
strijdmiddelen, dàt bewustzijn nooit mag laten verduisteren.
Juni 1905
In 1941 werd dit opstel herdrukt in de bundel ‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren.
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r. 1: volmaking; VNS: volkomen verwezenlijking / r. 9: zijn; VNS: zijne / r. 10: maken:
e

e

VNS: brengen / dringt; VNS, 1 dr. en broch.: stuwt / r. 15: inzag; VNS, 1 dr. en
broch.: zag / r. 2 v.o.: aan iets; VNS: iets.
e

blz. 45 r. 7: Dit; VNS: Dat / r. 14: in VNS, 1 dr. en broch. achter dertig. nog.: , de
e

onnoozelste welke ooit vreemde (1 dr. en broch.: buitenlandsche) invloeden hier
e
opstookten. / Wij waren; VNS, 1 dr. en broch.: Wij zagen ons / r. 22: een; VNS:
e
eene / r. 5 v.o.: zogenaamde; VNS: zogezegd / r. 4 v.o.: rondom; VNS en 1 dr.:
rond.
e
blz. 46 r. 4: Zij zit hem in 't bloed; VNS, 1 dr. en broch.: Zij steekt hem in 't lijf / r.
e
12: beste; VNS, 1 dr. en broch.: volkomenst / r. 19: in VNS achter riepen nog: en
e
die er thans het hardnekkigst voor strijden / r. 3 v.o.: die; VNS, 1 dr. en broch.: dat.
blz. 47 r. 4 en 5: zovele kerels... schijnen mogen; VNS: menschen als - om er
maar één te noemen - Frans Reinhard. Van de flaminganten, die ik ken, is er
misschien geen edeler inborst, hoe eng zijne inzichten me soms ook schijnen kunnen;
maar dat zijn kerels die / schijnen mogen; broch.: mogen schijnen /r. 19: inwerkt;
e
VNS, 1 dr. en broch.: werkt / r. 21: Het is iets van dat streven; VNS: Het verwezenlijkt
het streven zelf / r. 25: gevoelen; VNS: zien.
blz. 48 r. 1-3: zinnelijk waar gevoel... stoffelijkheid; VNS: zinnelijk waar, van alle
calvinismus rein gevoel voor de werkelijkheid van 't leven, met al zijn kleurig
e
stoffelijke; 1 dr. en broch.: zinnelijk waar gevoel, vrij van alle calvinisme, zijn zin
voor de werkelijkheid van 't leven, met al zijn kleurig stoffelijke / r. 5: begint te
ontwikkelen; VNS: zich te ontwikkelen begint / r. 9: Waarom; VNS: Hoe komt het
dat / r. 11: laat ik mij... meêslepen; VNS: ik me nochtans niet gansch laat meêsleepen
e
/ r. 18: zijn; VNS, 1 dr. en broch.: zijne / Zie ook de beschouwingen over het begrip
e
‘ras’ op blz. 201 en vlg / r. 4 v.o.: gemeen; VNS: gelijk / ‘taalbroeder’; VNS, 1 dr.
en broch.: ‘taalbroeders’.
e
blz. 49 r. 2: ik wens; VNS: ik wil / r. 7.: De; in VNS cursief, in 1 dr. en broch.
e
e
gespatieerd / van de; VNS, 1 dr. en broch.: der / r. 8: de; VNS, 1 dr. en broch.:
der / r. 24: daar; VNS: daarin / r. 25: geen ras; VNS: Géen / is; VNS: zij / r. 26:

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

876
e

minder; VNS en 1 dr.: min / l.r.: verscheiden; VNS: verschillige.
blz. 50 r. 5: vloeit; VNS: vloeide / r. 9: woonplaats; VNS: woonoord / r. 10 en 12:
e

overeenstemming; VNS, 1 dr. en broch.: overeenkomst / r. 15: van het ‘geslacht’
als van ontbrak in broch. / r. 24: Die rassen begon in broch. op nieuwe alinea /
e

gestadige; VNS: stadige / r. 5 v.o.: een; VNS en 1 dr.: eene / Dat men begon in
e

broch. op nieuwe alinea / r. 3 v.o.: rondom; VNS, 1 dr. en broch: rond / l. r.: verval;
VNS: val.
e

blz. 51 r. 7: ten anderen; VNS, 1 dr. en broch.: ten andere / r. 15: vast te stellen;
e

VNS: te bestatigen / r. 19: bloed; VNS, 1 dr. en broch.: lijf / r. 25: onmiddellijk; VNS,
e

1 dr. en broch.: noodwendig / r. 5. v.o.: dat zij zich... kan uiten; VNS: zich... te
kunnen uiten / r. 4-2 v.o.: en het ligt... is; VNS: en het is een kenteeken van een
e

slechts negatief streven doorgaans verdoembaar te zijn; 1 dr. en broch.: en het is
een kenteeken van een slechts negatief streven dat het doorgaans verdoemenswaard
is. / r. 2 v.o.: Terloops merkte men op; VNS: In 't voorbijgaan bemerk ik.
blz. 52 r. 2: machtigen; VNS: ‘machtigen’ / r. 5: verschillende; VNS: verschillige /
e
r. 13: die soms in hun redevoeringen komt opspoken; VNS, 1 dr. en broch.: die
e
schering en inslag is van menige hunner redevoeringen / r. 17: als zij zich; VNS, 1
e
dr. en broch.: zoodra zij zich / r. 20: de flamingantse; VNS, 1 dr. en broch.: alle
e
flamingantsche / r. 21: Ik beken ... onvermijdelijk; VNS, 1 dr. en broch.: Ik beken
e
volgaarne dat hij min verachtlijk (1 dr.: min verachtelijk; broch.: minder verachtelijk)
is dan die ‘vaderlandsliefde’, die men gebruikt om door oorlogen de belangen van
den ‘handel’ voor te staan; ik beken nog dat hij soms moeilijk ontweken wordt als
men de Vlamingen gevoel van zelfstandigheid wil inboezemen en onvermijdelijk /
e
r. 26: mooier; VNS, 1 dr. en broch.: schooner.
blz. 53 r. 2: een; VNS: eene / r. 2 en 3: een gedurige beschimping en belastering
e
van wat uit; VNS, 1 dr. en broch.: eene gedurige beknibbeling, beschimping,
e
belastering van al wat van (1 dr. en broch.: uit in pl. v. van) / r. 4: onschuldige
e
dwaasheid; VNS: onschuldig mal / onze; VNS, 1 dr. en broch.: gestadig onze / r.
e
5: met; VNS, 1 dr. en broch.: bij / r. 9: geleefd heeft;
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VNS: leefde / r. 10: kunstmatig; VNS, 1 dr. en broch.: ‘gewild’ / r. 14: veel; VNS:
e

wat / r. 19: in; VNS: op / r. 3 v.o.: uit het; VNS, 1 dr. en broch.: van 't.
e
blz. 54 r. 3: om te blijven die we zijn; VNS, 1 dr. en broch.: om ons-zelf te blijven
e
/ r. 5 en 6: spreekwoordelijke; VNS; voorbeeldige / r. 8: onlangs; VNS, 1 dr. en
e
broch.: voor kort / r. 13: een; VNS en 1 dr.: eene / r. 14: in VNS achter voordracht
nog: vóór eenige maanden / r. 15: gehouden; VNS: gegeven / r. 5 v.o.: o journalisten;
VNS: mijn journalisten.
e
e
blz. 55 r. 1: evenzeer; VNS, 1 dr. en broch.: evenwel / r. 5: doorgaans; VNS, 1
e
dr. en broch.: wel doorgaans / r. 7: min of meer onder; VNS, 1 dr. en broch.: onder
e
min of meer / r. 9 en 10: hebben... te benijden; VNS, 1 dr. en broch.: kunnen ...
e
benijden / r. 18: in VNS, 1 dr. en broch. achter aan nog: ik beschouw de zaak niet
onder 't licht der ‘beginselen’, daar ik in mij geen ziertje voel trillen van wat men nu
‘vaderlandsliefde’ noemt. / r. 22: kleerkast; VNS: schapraai / l.r.: wat geeft dat?;
e
e
VNS, 1 dr. en broch.: wat baat me dat? / toch altijd; VNS, 1 dr. en broch.: altijd.
e
blz. 56 r. 11: een; VNS, 1 dr. en broch: eene / r. 23: bouwt op; VNS: bouwt.
e
blz. 57 r. 1: toch niet; VNS: toch nog niet / r. 2: op te merken; VNS, 1 dr. en
broch.: te bemerken / r. 3: stoffelijke en verstandelijke; VNS: stoflijke en verstandlijke
/ r. 11: nabije; VNS: dichte; r. 14: van bestaan; VNS: tot bestaan.
e
blz. 58 r. 2: eentalige; VNS: éénaardige / r. 7: vertonen; VNS, 1 dr. en broch.:
e
tonen / r. 9: gelijksoortigen; VNS, 1 dr. en broch.: gelijksoortig / r. 16: staatslieden;
e
VNS: staatslui / r. 22: thans; VNS, 1 dr. en broch.: van nu / l.r.: zij; broch.: wij.
blz. 59 r. 5: iedermaal; VNS: elkmaal; / r. 9 en 10: der meerderheid der
e
flaminganten niet; VNS, 1 dr. en broch.: niet aan de meerderheid der flaminganten
e
/ r. 11: dikwijls; VNS: te dikwijls / r. 12: achter komen in VNS, 1 dr. en broch.:
Vlaanderen, dàt voelen ze, dàt willen ze; België laat hen koud: wij konden het heuglijk
feit beleven dat de ‘Brabançonne’ uitgefloten wierd. / r. 17 en 18: de overgrote
e
massa; VNS, 1 dr. en broch.: het overgroote getal /
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r. 21: op; VNS, 1 dr. en broch.: tot / r. 23: van een veldslag; VNS: eens veldslags
e

e

/ r. 25: staatsgezag; VNS, 1 dr. en broch.: uiterlijk gezag / in VNS, 1 dr. en broch.
achter steunt: - en men kan er zich geen ander denken - / r. 26: ‘recht’ der natie;
VNS: recht der ‘natie’ / l.r.: gestadige; VNS: stadige.
blz. 60 r. 4: tot geen ander doel is samengesteld; VNS: zich tot geen ander doel
samenstelde / r. 9: te ontbinden; VNS: op te lossen / r. 22: zulk een; VNS: zoo'n /
r. 5 v.o.: verschillend zijn; VNS: vaneen afwijken kunnen.
e

e

blz. 61 r. 3 en 4: een; VNS, 1 dr. en broch.: eene / r. 7: buurman; VNS, 1 dr. en
broch.: gebuur / r. 8: staatsman; VNS: ‘staatkundig’ man / r. 15: niet aan alle
zelfstandigheid knagen?; VNS: niet alle zelfstandigheid afknagen en verkneden? /
e

r. 17: homogene; VNS: éénslachtige / r. 3 v.o.: samenscharen; VNS, 1 dr. en broch.:
saamscharen.
blz. 62 r. 3: in VNS gedachtestreepje achter aard, / r. 7: waarom zou hij óók geen
recht hebben; VNS: waarom zou hij een uiterlijk gezag erkennen, waarom zou hij
e

ook geen recht hebben / r. 9: kernachtige; VNS: kernige / r. 10 veroveren; VNS, 1
e

dr. en broch.: verwinnen / r. 14: van een; VNS, 1 dr. en broch.: eener / r. 18: zijn;
e

VNS, 1 dr. en broch.: zijne.
blz. 63 r. 14: eisen; VNS: vorderingen / r. 21: toen daar geschreven werd; VNS:
e

wanneer hij schreef / r. 26: even goed; VNS, 1 dr. en broch.: evenwel.
blz. 64 r. 3: aangezien; VNS: aanzien / r. 5: verschillende; VNS: verschillige / r.
8: vennootschap; VNS: maatschappij / r. 9: uitbuit; VNS: bezigt / r. 13: zijn; VNS en
e
e
1 dr.: wezen / r. 22: rondom zich; VNS: rond zich; 1 dr. en broch.: om zich heen /
e
r. 25: mijn; VNS: mijne / r. 4 v.o.: politiek; VNS, 1 dr. en broch.: politisch / r. 3 v.o.:
elke; VNS: alle.
e
blz. 65 r. 3: verdrietig; VNS: verdrietend / r. 7: gestadige; VNS, 1 dr. en broch.:
e
gedurige / r. 15: of zij moeten; VNS, 1 dr. en broch.: ofwel moeten zij / r. 16: belang;
e
VNS, 1 dr. en broch.: voordeel / r. 4 v.o.: wanen; VNS: gelooven / r. 2 v.o.: zijn zij;
e
VNS, 1 dr. en broch.: zij zijn.
blz. 66 r. 4: om hen naar; VNS: om naar / r. 6: 't ontbrak in VNS / r. 18: dan mag
e
Kongo; VNS en 1 dr.: mag de Congo; broch.:
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mag de Kongo / r. 2 v.o.: Kongolese; VNS: Congolaansche.
e
blz. 67 r. 8: doodarm; VNS, 1 dr. en broch.: onmachtig / r. 23: aangeklaagd; VNS:
beticht / r. 26: Maar als; VNS: Maar vermits.
e
blz. 68 r. 1: beduimeld, uitgerekt; VNS, 1 dr. en broch.: bepooteld, uitgerokken
/ r. 5: omtrent; VNS: op / r. 11: toestropt; VNS: toestroopt / r. 13: beveiligen; VNS:
vrijwaren / r. 14: de taalstrijder; VNS: de taalstrijder, hij, / r. 24: wenselijk; VNS: te
e
verkrijgen / zoet; VNS: wijs / r. 3 v.o.: zo'n monomanen; VNS: zoo uitsluitend; 1 dr.
en broch.: zoo monomaan / r. 2 v.o.: De Vlaamse Volkspartij vergt b.v.: VNS: B.v.
e
vergt de... / l.r.: een; VNS, 1 dr. en broch.: eene / van de; VNS: der.
e
blz. 69 r. 12: een schande; VNS, 1 dr. en broch.: eene schande / r. 19: klinken;
e
e
VNS, 1 dr. en broch.: gegeven worden / dat; VNS, 1 dr. en broch.: 't / r. 20: dadelijk;
VNS: zoodra / r. 3 v.o.: samenscharen; VNS: saamscharen.
e
blz. 70 r. 1: van enige; VNS, 1 dr. en broch.: eeniger / r. 4: àlles; VNS: àl / r. 8:
e
zielen; VNS: zieltjes / r. 11: hindert; VNS, 1 dr. en broch.: bedrukt / r. 15: van:
‘vooral...; VNS: van 't ‘vooral... / r. 22: willen dringen; VNS: maar dringen willen / r.
24: tegenstrijdige leugens; VNS: tegenspraken en leugens / r. 3 v.o.: vreugdevolle;
e
VNS: vreugdige / l.r.: Een; VNS, 1 dr. en broch.: Eene.
blz. 71 r. 3 en 4: zal onder handen nemen; VNS: zal behandelen / r. 13:
zelfbewuste; VNS: bewuste / r. 15:: onze; VNS. Onze / r. 18: hoe langer hoe; VNS,
e
e
1 dr. en broch.: hoe langs zoo / r. 21: politieke; VNS en 1 dr.: politische / r. 23: in
e
VNS, 1 dr. en broch. achter takelen: dat door niemand meer ernstig voorgestaan
wordt, en zichzelf.../ r. 4 v.o.: moeten besproken worden; VNS: te bespreken zijn /
r. 3 v.o.: de relaties onder de mensen; VNS: het vrij verkeer.
blz. 72 r. 1: over; VNS: in / r. 2: achtingswaarde; VNS: achtenswaarde / r. 3: en
al lijdt men nog; VNS: men lijdt maar even / r. 6 en 7: meest verschillende; VNS:
e
uiterst verschillige / r. 8: toch begint men; VNS: en men begint; 1 dr. en broch.:
men begint toch / r. 9: dat geen uitbreiding of... helpen kan; VNS:
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dat alle mogelijke uitbreiding of... niet helpen zal / r. 15: dagelijksen; VNS:
daaglijkschen / r. 23: schijnt de uitslag...; VNS: kan de uitslag... schijnen.
e
blz. 73 r. 11: politieke; VNS, 1 dr. en broch.: politische / r. 13: Ten anderen; VNS,
e
e
1 dr. en broch.: Ten andere / politieke; VNS, 1 dr. en broch.: politische / r. 17:
e
overladen met; VNS, 1 dr. en broch.: overladen van / r. 19: Henri-Thomas Buckle
e
(1821-1862), Engels historicus en filosoof / r. 26: slechts; VNS, 1 dr. en broch.:
e
hoogstens / r. 3 v.o.: wanen; VNS, 1 dr. en broch.: achten.
blz. 74 r. 3: zoet; VNS: wijs / r. 9: onwrikbaarder; VNS: onwrikbarer / r. 19: kunnen;
VNS: moeten / r. 25: voor; VNS: een.
e
blz. 75 r. 2: korporaaltjes; VNS: kaporaaltjes / r. 5: uitvluchten; VNS, 1 dr. en
broch.: uitwegen / r. 9: verscheuren elkaar; VNS: elkaar verscheuren / r. 14:
komedianten; VNS: cabotins / r. 21: inkomende rechten; VNS: inkomrechten / r. 23:
e
sprake; VNS, 1 dr. en broch.: spraak / r. 25: doortraptheid; VNS: ‘roublardise’ / r.
2 v.o.: hart; VNS: hert / onaantastbaar; VNS: onaantastelijk l. r.: geslepenheid; VNS:
doortraptheid.
e
blz. 76 r. 4: waant; VNS: meent / r. 9: reinen; VNS, 1 dr. en broch.: reine / r. 16
e
en 17: staat... gestadig onder den indruk; VNS: krijgt... gedurig den indruk; 1 dr.
en broch.: staat... gedurig onder den indruk / r. 20: dat aan 't worden is; VNS : dat
wordt / r. 20: woord!; VNS: woord; / r. 22: woordspelingen; VNS: naamspelingen /
r. 24: dierentuin; VNS: diergaarde / r. 25: in kleingeestige; VNS: in de kleingeestigste
/ l. r.: al die sintels, al dat metaalschuim; VNS: al dat schremgruis en metaalschuim.
blz. 77 r. 1: En als de menigte uw woord opvangt; VNS: En dàt de menigte uw
woord opvange / r. 3: wetten, - altijd wetten!; VNS: - wetten, altijd wetten! / r. 10:
e
ontkiemen; VNS: opkiemen / r. 25: vermag; VNS, 1 dr. en broch.: kan / r. 4 v.o.: Of
e
e
zij past; VNS, 1 dr. en broch.: Ofwel past zij / komt; VNS, 1 dr. en broch.: komt ze
e
/ r. 3 v.o.: is slechts; VNS, 1 dr. en broch.: is ze slechts / r. 2 v.o.: is ze overtollig;
VNS: is ze minstens overtollig / l. r. in 't leven roepen; VNS: voortbrengen.
e
blz. 78 r. 1: ten hoogste; VNS, 1 dr. en broch.: hoogstens / r. 3:
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e

een; VNS, 1 dr. en broch.: eene / r. 6: nageleefd; VNS, 1 dr. en broch.: nagekomen
e

/ r. 13: aantal; VNS: getal / burgers ontbrak in VNS / r. 17: minder; VNS en 1 dr.:
min / r. 18: elk Vlaams vader; VNS: elke vlaamsche vader / r. 19: elk Vlaams leraar;
VNS: elke vlaamsche leeraar / r. 2 v.o.: ómwoelen; VNS: omwoelen.
e

blz. 79 r. 1: zijnen; VNS: zijn / r. 12: levend; VNS: levendig / Onlangs; VNS, 1 dr.
e

en broch.: Voor kort / r. 23: getergd; VNS, 1 dr. en broch.: getart / l. r.: macht; VNS:
‘macht’.
e

blz. 81 r. 16: vreselijks; VNS: vreeslijks / r. 18: gestadig; VNS, 1 dr. en broch.:
gedurig / r. 21: uwe; VNS: uw / r. 4 v.o.: vlijtige; VNS: bezige / l. r.: nutteloos; VNS:
nutloos.
blz. 82 r. 12: wat er thans; VNS: wat thans / r. 21: wordende; VNS: Wordende /
partij slechts ontbrak in VNS.
blz. 83: Het Academisch Verslag van den Heer Th. Coopman.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, nieuwe reeks, 1ste jaarg., 1896, blz. 123-132,
onder de titel ‘Letterkundige Kroniek’. Werd in 1941 herdrukt in de bundel ‘Proza’,
Bibl. der Nederl. Letteren, onder de titel ‘Een academisch Verslag’.
Theophiel Coopman (1852-1915): ambtenaar aan het Ministerie van Spoorwegen,
Post en Telegrafie. Publiceerde verschillende dichtbundels en stichtte met Victor
dela Montagne in 1877 et tijdschrift ‘Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle’. Tesamen
met Jan Broeckaert stelde hij de ‘Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd’
samen (10 dln. 1904-1914). (Zie Vermeylen's art. hierover in ‘Vlaanderen’, 1906,
blz. 141). In samenwerking met L. Scharpé schreef hij een ‘Geschiedenis der
Vlaamsche Letterkunde (van 1830-1900)’.
e

e

r. 1: een; VNS en 1 dr.: eene / r. 4: in; VNS en 1 dr.: van / r. 16 : een; VNS en
e

1 dr.: eene / r. 3 v.o.: begrijpen; VNS: vatten / l. r.: daar; VNS: als.
e

blz. 84 r. 1: op menige plaats krijg ik; VNS: hier en daar ontvang ik; 1 dr.: op
e

menige plaats ontvang ik / r. 11: gevaarlijke; VNS en 1 dr.: gevaarlijk / r. 12: niet;
VNS: weinig / r. 13: merkt... op; VNS: bemerkt / r. 17: bij hem; VNS: hier / r. 26: al
e

wordt ons... ten beste gegeven; VNS en 1 dr.: al krijgen
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wij... ten beste / r. 4 v.o.: een minder; VNS en 1 dr.: eene min.
blz. 85 r. 1: in dit land in VNS tussen komma's / r. 6 en 7: door een officiële jury
in overvloed gegeven; VNS: in overvloed gegeven, door een officieele jury / r. 8:
kuiperijen; VNS: intriges / r. 9: achter; VNS: van achter / r. 12: critische stelsel; VNS
e
en 1 dr.: critiekstelsel / r. 25: lichaam; VNS: lijf / r. 4 v.o.: maakt,; VNS: maakt - / r.
3 v.o.: opvloeiend; VNS: optijend / l. r.: en den verwezenlijkten; VNS: en, alleen,
den verwezenlijkten.
e
blz. 86 r. 2: vraagteken ontbrak in VNS en 1 dr. / r. 7: waarvan de; VNS: wier /
r. 11: uit het; VNS: onder / r. 13: maken; VNS: doen / r. 18: dat de rythmus; VNS:
e
dat daar de rythmus / r. 25: afstaat; VNS en 1 dr.: staat / r. 4 v.o.: nog niet; VNS
e
en 1 dr.: niet.
blz. 87 r. 2: van het dadelijke; VNS: voor 't afwisselend spel van 't dadelijke / r. 3:
e
e
rondom; VNS en 1 dr.: rond / r. 8 : Of de Mont heeft; VNS en 1 dr.: Ofwel heeft
e
de Mont / r. 9: effectbejag; VNS en 1 dr.: effectmakerij / r. 10: de noodzakelijkheid;
e
VNS en 1 dr.: het noodzakelijke / r. 14: vervelend-dikwijls op het draaiorgel
afgemalen; VNS: vervelend-dikwijls afgemaald / r. 18: Jan van Droogenbroeck
(1835-1902) (dichterps.: Jan Ferguut) trachtte, onder invloed van Friedrich Rückert
(zie aant. bij blz. 88), de arabesken van Hariri in het Vlaams weer te geven in zijn
bundel ‘Makamen en Ghazelen’. Ook ‘Spreuken en Sproken’ bevat Oosterse poëzie.
Van Droogenbroeck was de samensteller van het woordenboek Callewaert. / r. 23:
prijzen; VNS: loven / r. 25: beweerd; VNS: bemerkt / r. 26: van vreemde; VNS: der
vreemde / r. 2 v.o.: van van Droogenbroeck's; VNS: der Droogenbroeck'sche.
blz. 88 r. 15: gemeen; VNS: germeens / r. 17: van des heren; VNS: des heeren
/ r. 5 v.o.: een droog; VNS: maar een droog / Rückertje: Friedrich Rückert
(1788-1866), Duits dichter, voerde door vertalingen en zelfstandige navolgingen de
vorm der Persische ghazele in de Duitse letterkunde in, o.a. in ‘Östliche Rosen’. Hij
vervaardigde vertalingen en navolgingen van vele Indische, Arabische, Persische
en Chinese werken, o.a. ‘Die Verwandlungen des Abu Seid oder die Makamen des
Hariri’.
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blz. 89 r. 3: rondom; VNS en 1 dr.: rond / r. 7: wel eens; VNS: soms wel / r. 16:
e

een; VNS en 1 dr.: eene.
blz. 90 r. 11: scheik; VNS: sjeich / die; VNS: díe / r. 24: esthetica; VNS: aesthetiek
e

/ r. 3 v.o.: zijn; VNS en 1 dr.: zijne.
e

blz. 91 r. 12: zogenaamde; VNS: zoogezegd / r. 14: volgen moest; VNS en 1 dr.:
te volgen heeft / r. 15: zich zelven getrouw; VNS: zichzelf trouw / r. 22: gegrondvest;
e

e

VNS: gesteund / r. 24: werd; VNS en 1 dr.: wordt / r. 3 v.o.: een; VNS en 1 dr.:
eene.
blz. 92 r. 1: schijnt; VNS: uitkomt / r. 7: daar; VNS: dan / r. 24: Bravo, Coopman,;
VNS: Nu,.
e

blz. 93 r. 9: in VNS en 1 dr. geen vraagteken achter kies / r. 11: Maar gij wilt;
e

VNS: Nochtans wilt gij / r. 20: zulk; VNS: zoo'n / r. 23: sprake; VNS en 1 dr.: spraak.
blz. 95: Ene Jeugd.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, nieuwe reeks, 1ste jrg, 1896, blz. 233-244.
Met de opdracht: ‘Aan F. Domela Nieuwenhuis’. Werd in 1941 herdrukt in de bundel
‘Proza’ van de Bibl. der Nederl. Letteren. Een Franse vertaling van dit opstel werd
onder de titel ‘Une Jeunesse’ opgenomen in ‘Anthologie des écrivains flamands
contemporains’ par André de Ridder et Willy Timmermans (Opdebeek, Anvers,
Champion, Paris, 1920) blz. 88-97.
e

r. 10: verenigen; VNS: vereenen /l.r.: een; VNS en 1 dr.: eene.
e

blz. 96 r. 1: die; VNS: díe / r. 9: voelden wij dat; VNS en 1 dr.: voelden wij halveling
dat / r. 21: alles; VNS: al.
blz. 97 r. 2: onze; VNS: ons / r. 6: stonden wantrouwend; VNS: hielden ons met
e

wantrouwen / r. 22: terwijl ik toch dien haat niet kon verklaren; VNS en 1 dr.: zonder
dat ik toen dien haat kon verklaren / r. 3 v.o.: onder; VNS: ónder.
blz. 98 r. 10: eenklank; VNS: eenklang / r. 11: ontzaglijken; VNS: ontzachlijken /
e
r. 14: men; VNS: elkeen / r. 18: in de handen; VNS en 1 dr.: in handen.
blz. 99 r. 8: levend-worden; VNS: levendig-worden / r. 11: géén;
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VNS: geen / r. 13: rondom ons; VNS.: rond ons / r. 2 v.o.: joie in VNS niet cursief /
l.r.: nutteloos; VNS: nutloos.
blz. 100 r. 16: En toch, rondom; VNS: En nochtans, rond / r. 4 v.o.: herkennen;
e

VNS: erkennen / r. 2 v.o.: zwolg; VNS en 1 dr.: zwelgde.
e

e

blz. 101 r. 3: zeide; VNS en 1 dr.: zegde / r. 5: verlost; VNS en 1 dr.: bevrijd / r.
e

7: bevredigden me nog; VNS en 1 dr.: bevredigden nog / r. 9: bevrijden; VNS en
e

1e dr.: verlossen / r. 12: God; VNS: god / r. 14: geest; VNS en 1 dr.: verstand / r.
18: Ik in VNS cursief / r. 24: rondom; VNS: rond / r. 5 v.o.: zogenaamde; VNS:
zoogezegde / r. 4 v.o.: ‘logica’; VNS: ‘logiek’.
e

e

blz. 102 r. 11: waaruit; VNS en 1 dr.: van waar / r. 13: bij; VNS en 1 dr.: nevens
e

/ r. 14: moest; VNS en 1 dr.: moet / r. 20: Wat vermag ik tegen; VNS: Wat kan ik
op / r. 21: tegen den dood?; VNS: wat kan ik op den dood?
e

blz. 103 r. 1: Hegeliaanse; VNS en 1 dr.: Hegel'sche / r. 5: zijn; VNS: zijne / r. 6:
e

aan ontbrak in VNS / r. 13: bestaat in VNS cursief / r. 19: mijn; VNS en 1 dr.: mijne
e
/ zoals; VNS: als / r. 20: altijd; VNS: ooit / r. 23 en 25: een; VNS en 1 dr.: eene.
e
blz. 104 r. 1: om mij; VNS: rond mij / r. 4: strakke; VNS en 1 dr.: starre / r. 8:
e
hedendaagse; VNS en 1 dr.: hedendaagsch / r. 19: die; VNS: zij / r. 20 en 21: schuw
wendden zij de ogen af; VNS: zij schuwden zich / r. 22: heel natuurlijk; VNS: voor
e
heel natuurlijk / l.r.: daar; VNS en 1 dr.: omdat.
blz. 105 r. 8: overzag; VNS: opvatte / r. 10: om ons; VNS: rond ons / het ontbrak
in VNS / r. 13: van maken; VNS: van te maken / r. 16: rondom; VNS: rond / r. 25: in
cursief in VNS / r. 26: de oude Will = Shakespeare.
blz. 106 r. 11: rondom; VNS: rond / r. 15: Ze mogen zeggen; VNS: Dat ze maar
e
e
zeggen / r. 19: werd; VNS en 1 dr.: wierd / r. 26 en 29: mijn; VNS en 1 dr.: mijne.
blz. 107 r. 8: rondom; VNS: rond / trillende; VNS: de trillende / r. 24: weten; VNS:
meten / r. 2 v.o.: rondom; VNS: rond.
blz. 108 r. 2 v.o.: lichter mogelijk; VNS: mogelijker.
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blz. 109: Onze Taal voor den Senaat en voor Buysse.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, nieuwe reeks, 2de jrg, 1897, blz. 67-72.
Fragmenten van dit opstel werden in Esperanto vertaald en gepubliceerd in de
bloemlezing ‘Belga antologio. Flandra parto’ (Antverpeno, Belga Esperanto Instituto,
1928), blz. 202, onder de titel ‘Nia Lingva’ (vert. C. Schroeyers) en in het tijdschrift
‘Flandra Esperantisto’, April 1932, blz. 153-154, eveneens onder de titel ‘Nia Lingva’
(vert. P. van Peel). Zie ook Vermeylen's art. over Buysse: ‘Cyriel Buysse’ in De
Boomgaard, 1911, blz. 189, en ‘De Schandpaal van Cyriel Buysse’ (Vandaag, 1929,
o

N 18, blz. 400-401).
e

r. 7: als noot stond in VNS: Van Nu en Straks, N.R., 1 jrg, nr 1. Terloops bemerk
ik hoe zwak de houding der flaminganten is, die dat eerlijk-doordacht artikel nog
geheel onbeantwoord laten, ofschoon zijn werking geenszins ontkend kan worden
/ in VNS: voor Wat nu ... nog: Liefst bleef ik van alle wetten verschoond. / r. 8:
e

bevestigt mijn mening; VNS: versterkt mij nog in de meening; 1 dr.: bevestigt mijne
meening / r. 10: vaderlandlievende; VNS: vaderlandslievende.
blz. 111 r. 11: noodwendig; VNS: noodlottig / r. 16: oudere; VNS: oude / r. 19:
aan den gang; VNS: in gang / r. 22: de Vlaamse taal; VNS: 't Vlaamsch / r. 26: zeker;
VNS: zekere / r. 2 v.o.: gemeen; VNS: gemeens.
blz. 112 r. 2: officieel; VNS: als officieel / r. 20: als; VNS: wanneer / r. 22: Ludwig
Boerne (1786-1837), Duits publicist, vurig apostel voor de vrijheid en verbroedering
der volkeren, in 't bijzonder ijverde hij voor een hechtere band tussen Frankrijk en
Duitsland. Belangrijke voorloper van de literaire stroming in het jonge Duitsland van
de jaren 1830-1840. / r. 24: Er valt niets meer; VNS: Hier valt er niets meer / r. 4
e

v.o.: voor ontbrak in VNS en 1 dr.
blz. 113 r. 9: Maar bedroevend is; VNS: Maar het bedroeft te zien / r. 13: groot;
e

VNS en 1 dr.: goed / r. 17: foornaamheid; VNS: foorneemheid / r. 20: zelve honen;
VNS: zelf vernederen.
blz. 114 r. 26: geen gedachtestreep voor maar.
e

blz. 115 r. 10: morgens; VNS en 1 dr.: morgenden / r. 17: samenstemmingen;
e

e

VNS en 1 dr.: overeenkomsten / r. 21: een; VNS en 1 dr.: eene.
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blz. 117: Starkadd.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, nieuwe reeks, 3de jrg, 1898, blz. 125-136
onder ‘Letterkundige Kroniek’, gedateerd 7 Maart '98. Zie ook het art. ‘De
Starkadd-vertooning’ (Nieuw Leven 1909). In zijn bespreking van ‘Starkadd’
(‘Hegenscheidt's Starkadd’, 1899, opgenomen in ‘Stille Toernooien’) reageerde
Albert Verwey op dit artikel van Vermeylen. In tegenstelling tot Vermeylen kent hij
het werk wel een symbolisch karakter toe, hij beschouwt het als een drama van
tegenstellingen: Saemund-Ingel, kunstenaarswijsheid en menselijke zwakheid,
tegenover Starkadd-Froth: dichterlijke hartstocht verbonden met menselijke goedheid.
Nog verdergaande ziet hij in Starkadd en Saemund de tegenstelling tussen het
‘Onbewuste Leven’ en de ‘Menselijke Rede’. Wij verwijzen hiervoor, behalve naar
genoemd artikel van Verwey, ook naar de inleiding van Dr. M. Rutten bij de uitgave
van ‘Starkadd’ in de Bibl. der Nederl. Letteren, waarin op dit meningsverschil uitvoerig
wordt ingegaan.
e

r. 6: achter leven. in VNS en 1 dr. nog: De hollandsche poëzie ontwikkelde zich
op gansch andere baan, en bleef bijna uitsluitend lyrisch. Wij, willen we groote
e

namen noemen, dan is 't Rodenbach, die ... (in 1 dr. luidde deze laatste zin: Wij,
onder onze grooten, hebben Rodenbach, die .../ r. 8: vol leven; VNS: levensvol /
e
behorend tot ontbrak in VNS, in 1 dr.: van het duurzaamste / r. 2 v.o.: van 's dichters
natuur; VNS: van haar eigen natuur.
blz. 118 r. 6: Gelukkig mag ik ...; VNS: Gelukkig dat ik ... mag zeggen / r. 7 en 8:
Het is zeker mijn gewoonte niet om de; VNS: Ik heb zeker de gewoonte niet, de / r.
8: ons; VNS: dit / r. 10: niet onmiddellijk, in ons land, algemene bewondering gewekt;
VNS: niet onmiddellijk algemeene bewondering gewekt, tallenkante, / r. 14: hier
ontbrak in VNS / r. 17: en dat er toch; VNS: en toch / r. 20: Waarom ... zoeken, VNS:
Ongelukkig, dat menige lezer in Starkadd een symbool gaat zoeken! r. 23:
e
gedachteleven; VNS en 1 dr.: gedachtenleven / l.r.: Betekent een; VNS: Beteekent
nu een.
e
blz. 119 r. 3: de verwezenlijking naar buiten; VNS en 1 dr.: de voorwerpelijke
e
verwezenlijking / r. 5: in onmiddellijke; VNS en 1 dr.: in de onmiddellijke / r. 11:
grote; VNS: groot /
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r. 13: ‘intrige’; VNS: ‘intrigue’ / r. 18: rondom; VNS: rond / r. 4 v.o.: eenheid; VNS:
e

echte eenheid / ‘midden’, in VNS en 1 dr. niet tussen aanhalingstekens.
e
blz. 120 r. 1: in de volle zon; VNS en 1 dr.: in volle zon / r. 13: de atmosfeer die;
e
VNS en 1 dr.: het midden dat.
blz. 121 r. 4: nog zo weinig; VNS: nog niets / r. 5: Die ziel; VNS: Die ziele / r. 10:
e
e
weet; VNS en 1 dr.: erkent / r. 12: een zee; VNS en 1 dr.: eene zee / r. 14: wordt
e
zich zelf meester; VNS en 1 dr.: bemeestert, overmant zich / r. 15: dan; VNS en
e
1 dr.: nu / r. 17: onder de ogen; VNS: in de oogen / r. 18: dan is dat; VNS: dan is
't.
e
blz. 122 r. 12: volgen; VNS en 1 dr.: vervolgen / r. 14: om; VNS: rond / r. 24: dat
e
gloeide in den innerlijksten mens; VNS en 1 dr.: dat zich in den innerlijken mensch
e
ontwikkelde / r. 26: die het natuurlijke rijk; VNS en 1 dr.: dat het natuurlijke midden
e
e
/ r. 5 v.o.: logica; VNS en 1 dr.: logiek / r. 4 v.o.: geboren; VNS en 1 dr.: afgeleid.
blz. 123 r. 2: middelpunt; VNS: middenpunt / r. 22: ‘intrige’, VNS: ‘intrigue’ / r. 23:
e
onder; VNS en 1 dr.: nevens / gewoon; VNS: gewone / r. 24: voor een ernstige
poging moet gehouden worden; VNS: als een ernstig trachten moet erkend worden;
e
1 dr.: voor een ernstig trachten moet gehouden worden / in VNS stond de zin een
stuk dat ... gehouden worden tussen haakjes; geen gedachtestreep op r. 22 / l.r.:
uitgerekt; VNS: uitgerokken.
e
blz. 124 r. 3:, dat de schrijver; VNS: den schrijver, die / r. 5: Daardoor; 1 dr.:
e
Daarom / r. 6: zogenaamd; VNS en 1 dr.: zoogezegd / r. 10: Het getuigt van vlijt,
maar in Starkadd...; VNS: Er is vlijt in, in Starkadd ... / r. 14: gebannen; VNS: geband
e
/ r. 15, 21 en 25: een; VNS en 1 dr.: eene.
e
blz. 125 r. 1: doordat; VNS en 1 dr.: omdat / r. 4.: waarvan de; VNS: wier / r. 14:
e
lichtende; VNS: lichte / r. 19: hiermee vergeleken van lagere orde; VNS en 1 dr.:
hiernevens toch van zeer lagere orde / r. 22: moet; VNS: behoeft / r. 24: er bij halen;
VNS: er bij te halen.
e
blz. 126 r. 2: uit snoodheid?; VNS en 1 dr.: uit den booze? / een soort van; VNS
e
en 1 dr.: een soort / r. 5: een; VNS en
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e

1 dr.: eene / ondoorgrondelijk; VNS: ondoorgrondelijke / r. 12: het onontkoombare
e

zelf; VNS: het onontkoombare schiksel zelf / r. 13: zijn; VNS en 1 dr.: zijne / r. 22:
e

voortdurend, VNS en 1 dr.: gedurig / r. 5 v.o.: achter toneelperspektief in VNS en
e

1 dr. nog: Ik ken weinige stukken wier techniek volgens mij, zoo volkomen
e

beantwoordt (1 dr.: waarvan de techniek zoo volkomen schijnt te beantwoorden)
aan al de eigen voorwaarden der dramatische kunst; nu kan ons hieromtrent... / r.
2 v.o.: welk een; VNS: welke.
blz. 127 r. 5: van elkaar afzonderen; VNS: vaneen zonderen / r. 25: Vooral van
e
ons; VNS en 1 dr.: Bijzonder van ons / r. 26: ik! -; VNS: ik, / r. 5 v.o.: overwinnen;
e
VNS en 1 dr.: overmeesteren.
blz. 128 r. 3: dat; VNS: waar / r. 4: afschrijven; VNS: af te schrijven / r. 6: slechts;
e
e
VNS en 1 dr.: maar / r. 7: En zo is; VNS en 1 dr.: Daarom is / r. 22: rijpen deed;
e
VNS: rijpte / r. 24: 't geheel; VNS: 't geheele / r. 25: zeer heuglijk; VNS en 1 dr.:
buitengewoon / r. 4 v.o.: luxe-kunst; VNS: luxuskunst.
e
blz. 129 r. 1: gezochte; 1 dr.: gewilde / r. 5: die voor het doel gehouden worden;
e
VNS: die met het doel verward zijn / r. 6: een ... een; VNS en 1 dr.: eene ... eene
e
/ r. 8: golft, met een elementaire kracht.; VNS en 1 dr.: stuwt. Die eenvoudige reine
volmaaktheid, die elementaire kracht, wat overrompelt ze het kraampje van menig
hollandschen Byzantijn! / r. 14: Het is volledig genoeg om... uitgaan / VNS: Het is
volledig genoeg om, in den hoogsten zin, een ethisch uitstralingsvermogen op ons
e
e
volk uit te oefenen. / r. 20: macht; VNS en 1 dr.: kracht / r. 23: rondom; VNS en 1
e
e
dr.: rond / r. 24: een; 1 dr.: eene / r. 5 v.o.: een; VNS en 1 dr.: eene / r. 4 v.o.: dan
die, welke; VNS: dan die.
e
blz. 130 r. 1: samensmelt; VNS: smelt / r. 3: van een; VNS en 1 dr.: eener.
blz. 131: Starkadd en de Academie.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, nieuwe reeks, 3de jrg, 1898, blz. 192-196,
onder ‘Letterkundige Kroniek’, gedateerd 20 Juli '98.
e

e

r. 7: een; VNS en 1 dr.: eene / r. 9: Vreemd!; VNS en 1 dr.:
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Vreemd! vreemd! / r. 10: en hij ... jaren; VNS: (d.i. sinds meer dan veertig jaren) / r.
18: kieskeurigen; VNS: viezen.
e

blz. 132 r. 2: fraaie; VNS: keurige / r. 8: logica; VNS en 1 dr.: logiek / natuurlijk;
VNS: noodzakelijk / r. 10: jezuïetisme; VNS: jezuïeterij / r. 23: op; VNS: in / r. 4 v.o.:
vermeldt; VNS: meldt.
blz. 133, r. 10: met uw verlof, dit ...; VNS: ik vraag u verschooning, maar dit ...
blz. 134 r. 14: van ‘Van Nu en Straks’; VNS: van dit tijdschrift / r. 15: ergernis;
e

VNS: verergering / r. 23: eer cursief in VNS, gespatieerd in 1 dr.
blz. 135 r. 13: in het Staatsblad melding gemaakt van hun ‘aanmoediging’ / VNS
e

en 1 dr.: hun ‘aanmoediging’ in het Staatsblad gemeld. / r. 16: reden ... is; VNS:
redens ... zijn / r. 17: achterbakse; VNS: lage achterbaksche.
blz. 136 r. 7: van den heer Coopman; VNS: van Coopman / r. 9: zie blz. 83 e.v.
e

van dit deel / r. 10: geen; VNS en 1 dr.: geene / r. 11: mensen; VNS: kerels / r. 15:
bedriegers-pronkzucht, intrigeerlust / VNS: rastaquouerisme, intrigue / r. 20: om;
VNS: rond / r. 21: dàt verontrust, dàt kwetst; VNS; dàt ontrust, dàt verbittert, dàt
kwetst / r. 4 v.o.: klein geblaf; VNS: geblafje / r. 3 v.o.: toch wel; VNS: we een / r. 2
v.o.: kwidams; VNS: kerels.
e

e

blz. 138: in de Verzamelde Opstellen 1 en 2 dr. volgde hier ‘De Dichtkunst der
Renaissance’, inleiding tot ‘Leven en Werken van Jonker Jan Van der Noot’. Deze
inleiding werd in dit deel opgenomen bij de studie ‘Leven en Werken van Jonker
Jan van der Noot’, blz. 6 9 e.v.
‘La Sagesse et la Destinée’ van Maurice Maeterlinck.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, nieuwe reeks, 4de jrg. 1900,
blz. 97-110. In 1941 herdrukt in de bundel ‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren.
r. 6: voelt men ... bladzijden; VNS: voelt men eerst, als men tien of twintig
bladzijden heeft gelezen / r. 7: Maeterlinck is aan 't veranderen; VNS: Maeterlinck
hernieuwt zich / r. 14: geheimzinnig mild; VNS: geheimzinnige milde / r. 17: stil;
VNS: koes.
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blz. 139 r. 5: ander; VNS: anderen / r. 9: aan kant; VNS: van kant / r. 14: verflauwt;
VNS: flauwt / r. 19: én; VNS: en.
e

blz. 140 r. 1: op; VNS en 1 dr.: in / r. 16: terugslag; VNS: weeromstuit / r. 17:
begoocheld; VNS: bedrogen.
e

blz. 141 r. 4: sprake; VNS: spraak / krijg; VNS en 1 dr.: ontvang / r. 8: soms al;
e

VNS en 1 dr.: al soms / r. 26: moeilijk; VNS: lastig / r. 3 v.o.: noodzakelijk; VNS:
noodwendig.
e

blz. 142 r. 19: zal; VNS en 1 dr.: gaat / r. 25: toe ontbrak in VNS.
blz. 143 r. 7: zijn; VNS: zijne / moeilijk; VNS: lastig / r. 8: geen; VNS: geene / r.
10: uwe; VNS: uw / r. 11: samen; VNS: saam / r. 15: welke onafwendbare
e

tegenstrijdigheden; VNS en 1 dr.: die de strijdigheden die zijn (zijn cursief) / r. 20:
een; VNS: eene.
blz. 144 r. 14: een ... geen; VNS: eene ... geene.
blz. 145 r. 3: tot een; VNS: te / r. 5: tegenstrijdigheden; VNS: strijdigheden / r. 6:
noodzakelijk; VNS: noodwendig / r. 13: onsamenhangend; VNS: incohaerente / r.
e

18: een; VNS en 1 dr.: eene / r. 20: duizelenden; VNS: duizeligen / r. 24 en 25:
e

daar; VNS en 1 dr.: omdat / r. 3 v.o.: noemt; VNS: heet.
blz. 146 r. 1: die; VNS: de / r. 16: samen; VNS: saam / r. 5 v.o.: woordenloze;
VNS: woordlooze.
blz. 147 r. 3: rusteloos; VNS: rustloos / r. 18: sophistisch; VNS: casuïstisch / r.
26: duidelijk; VNS: wel.
blz. 148 r. 1: àl; VNS: al (cursief) / r. 20: wildste; VNS: wilde.
blz. 149 r. 11: middelpunt; VNS: middenpunt / r. 15: ‘goddelijke idee’; VNS:
goddelijke ‘idee’.
blz. 150 r. 3: schema's; VNS: schemata / r. 17: voor de; VNS: voor onze / een
algemene; VNS: eene algemeene.
blz. 151 r. 5: die onmogelijk ... leven!; VNS: die een ‘idee’ van 't leven noodig
e

hebben om naar te leven!... / r. 16: is; VNS en 1 dr.: kost / r. 25: ik heb er al op
gewezen; VNS: ik heb het al bemerkt.
e
blz. 152 r. 7: verneemt gij; VNS en 1 dr.: Hoort gij.
e
blz. 153 r. 8: Zoals ge ziet, houdt die levensleer; VNS en 1 dr.: Men ziet het, die
e
levensleer houdt / r. 21: dan onder; VNS: onder / r. 24: wat is; 1 dr.: wat ís / r. 4
e
v.o.: tot klagen; 1 dr.: van c185
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klagen / r. 3. v.o.: zijn; VNS: zijne / r. 2 v.o.: Maeterlinck's vaseline; VNS: de
Maeterlincksche vaseline.
blz. 154: de regel ... la meilleure et la plus pure essence ontbrak in VNS.
blz. 155: In Memoriam Guido Gezelle.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, nieuwe reeks, 4de jrg, 1900, blz. in en 112,
onder de titel ‘Guido Gezelle (1 Mei 1830-27 November 1899). Vergl. ook andere
e

art. over Guido Gezelle: ‘De Jeugd van Guido Gezelle’ (Universum, 1934, IX jrg,
e

nr 389, blz. 295-298), ‘De beteekenis van Guido Gezelle’ (Universum, 1934, IX jrg,
nr 390, blz. 345-349). ‘De betekenis van Guido Gezelle’ (dit deel blz. 558 e.v.),
‘Toespraak op de academische zitting van de Guido Gezelle-hulde’ (De Standaard,
5 Mei 1930), ‘Gezelle le Poète’, (Les Beaux Arts, 1930), ‘Guido Gezelle’ (Le Matin
de Bruxelles, 22-4-1906), ‘Overzicht’ (over de inhuldiging van het borstbeeld van
Gezelle te Kortrijk) (‘Vlaanderen’ 1903, blz. 287-288), ook ‘Het Academisch Verslag
van den heer Th. Coopman’, dit deel blz. 89 en 90.
r. 9: in VNS gedachtestreepje achter plooi / r. 10: een; VNS: eene / r. 14: dien ...
dien; VNS: díen ... díen / r. 17: welks; VNS: wiens.
blz. 156 r. 2: mogen de doodklokken; VNS: mag de doodklok / r. 8: tegenover;
VNS: tegen / r. 20 in VNS gedachtestreep voor den katholiek / r. 21: in VNS
stippeltjes achter flamingant.
blz. 157: Vlaamse en Europese Beweging.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, nieuwe reeks, 4de jrg, 1900, blz. 299-310. In
1941 herdrukt in de bundel ‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren.
r. 4: zie ‘Onze Taal voor den Senaat en voor Buysse’, dit deel blz. 109 e.v. / r. 11:
moeten; VNS: moesten.
e

blz. 158 r. 17: gadegeslagen; VNS en 1 dr.: gageslagen / r. 21: gauw; VNS en
e

e

1 dr.: rap / r. 22 en l.r.: toegeven; VNS en 1 dr.: toestaan.
blz. 159 r. 6: hun verlammenden invloed af te weren; VNS: hun verlammenden
invloed met hem af te weren (niet echter in het
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Bulletin enz. enz.) Daarna volgde in VNS nog: Ziedaar, nu zit ik met mijn misnoegde
bedilzucht tusschen twee vechtende scharen in, de kampioenen eener overmachtige,
alles nivelleerende wereld-beschaving aan de eene zijde, wat flaminganten aan de
andere. En roep ik: gij hebt allebei eenigszins gelijk! dan zullen ze mij allebei
steenigen.
Welnu, neen, al heb ik nog minder illusies dan 't gebruik is, ik geloof dat de
e
flaminganten me toch gelijk zullen geven. / r. 9: doordat; VNS en 1 dr.: omdat / r.
10: achter inkrimpen een noot: Zie mijne ‘Kritiek der Vlaamsche Beweging’, dit
tijdschrift 1896 Nr 1 / r. 20: die; VNS: díe.
e
blz. 160 r. 10: moeten voortbouwen; VNS en 1 dr.: hoeven voort te bouwen / r.
e
14: gemakkelijk; VNS: makkelijken / r. 15: daar; VNS en 1 dr.: omdat / r. 2 v.o.: die
in die; VNS: die zich in die.
e
blz. 161 r. 19: wij thans; VNS: wij (cursief) thans / r. 21: het is hier; VNS en 1 dr.:
't is hier wel / r. 3 v.o.: politieke; VNS: politische.
blz. 162 r. 8: dan; VNS: dan ook / r. 11: aantal; VNS: getal / r. 13: vorsten; VNS:
prinsen.
e
blz. 163 r. 13: vóór onze ogen; VNS: voor oogen / r. 2 v.o.: en; VNS en 1 dr.: de
e
/ l.r.: gestadige; VNS en 1 dr.: gedurige.
e
blz. 164 r. 1: verschillende; VNS: verscheiden / r. 13: valt; VNS en 1 dr.: springt
/ r. 22: zaten; VNS: staken / r. 24: blijven; VNS: blijven zitten.
blz. 165 r. 2: algemene; VNS: algemeen.
e
blz. 166 r. 4: wanneer; VNS: als / r. 8: uit; VNS en 1 dr.: op / r. 12: op hun eentje;
VNS: verenkeld / r. 16: andere; VNS: andre / r. 26: onverstandig; VNS: onzelfstandig
/ r. 2 v.o.: in VNS achter taal:, als kunstuitdrukking,.
blz. 167 r. 3: Vlaams; VNS: Vlaamsche / r. 8: 't ontbrak in VNS / r. 23: onze; VNS:
ons.
blz. 168 r. 13: twijfel; VNS: twijfels / r. 14: streeft; VNS: streven / strijd en hoop;
VNS: strijd en wil en hoop.
e
blz. 169 r. 1: als; VNS en 1 dr.: lijk / r. 18: flauw verwateringetje VNS: flauwe
afwatering.
blz. 170 r. 4: roeping; VNS: zending / ook ontbrak in VNS / r. 6: het ... geest ontbrak
in VNS.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

893

Aantekeningen bij de Tweede Bundel van August Vermeylen's
Verzamelde Opstellen
e

e

1 dr. 1905 (op de band stond vermeld 1904, op het titelblad MDCCCCV), 2 dr.
1924, beide bij C.A.J. Van Dishoeck te Bussum.
blz. 173: Methode in Literatuurgeschiedenis.
Vertaling van het Franse artikel: ‘La Méthode scientifique de l'histoire littéraire’,
verschenen in de ‘Revue de l'Université de Bruxelles’, 1900-1901, pp 195-207.
e

blz. 174 r. 2 v.o.: Beschouwen; 1 dr.: Hernemen.
blz. 175 r. 1: Emile Hennequin (1858-1888), redacteur van ‘Le Temps’. Zijn
‘Critique Scientifique’, die aanleiding gaf tot vele polemieken, verscheen enkele
weken voor zijn overlijden. Na zijn dood werden nog gepubliceerd: Etudes de critique
scientifiques.
blz. 177 r. 19: Wilhelm Scherer, Duits taalkundige (1841-1886), achtereenvolgens
hoogleraar in de Duitse taal en letterkunde te Wenen, Straatsburg en Berlijn. Typisch
vertegenwoordiger van de Junggrammatische richting die ook de taalverschijnselen
op een natuurwetenschappelijk georiënteerde wijze wilde beoordelen. / r. 20: soort
e

van wetenschappelijken; 1 dr.: soort wetenschappelijk.
e

blz. 180 r. 3 en 4: de ene ... de andere; 1 dr.: de eenen ... de anderen.
e

e

blz. 182 r. 10: tot één; 1 dr.: tot een zeker: r. 4 v.o.: Of het beeld ... wordt; 1 dr.:
Ofwel wordt het beeld...
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blz. 184 r. 9: na wijzigen. volgde in de Revue de l'Un. nog:
Supposons d'ailleurs qu'après avoir étudié toute la littérature juive, par example,
j'y voie constamment affleurer les mêmes traits intellectuels, et que j'aille les définir
par la ‘race’: le mot race ne ferait qu'exprimer, sous une autre forme, l'ensemble
des caractères littéraires fréquents, sans les plus expliquer pour cela et nous voilà
dans une belle tautologie, à moins qu'on ne puisse établir un rapport certain entre
ces caractères - de permanence problématique - et quelque indice somatique - de
non moins problématique permanence.
blz. 185 r. 14: na komen? in de Revue de l'Un. nog:
Il est bien permis de présumer que l'action la plus générale et la plus profonde
est exercée par les conditions économiques et les différenciations de classes qu'elles
entraînent et, d'autre part, par cet ensemble de croyances qui n'est pas en relation
nécessaire directe avec les conditions économiques et qui fait la conception
dominante de la vie dans une période donnée. /
e

r. 19: meest algemenen en diepen; 1 dr.: algemeensten en den diepsten.
e

blz. 186 r. 23: vreselijk; 1 dr.: vreeslijk.
e

blz. 188 r. 12: met die; 1 dr.: bij die / r. 14: Ferdinand Brunetière, 1849-1906,
Frans criticus, redacteur, later directeur van de Revue des Deux Mondes en docent
aan de ‘Ecole normale’ te Parijs.
blz. 189 l.r.: het art. in de Revue de l'Un. besloot met de volgende alinea:
Parviendra-t-elle à se constituer de façon positive, en branche distincte de la
sociologie? Je le crois, mais seulement par la coopération active de nombreux
chercheurs. C'est très bien qu'il y ait des chaires de littérature comparée dans nos
universités, de même qu'à Lyon (existe-t-elle encore, depuis la mort de Joseph
Texte?); c'est très bien encore que les professeurs allemands traitent parfois, pendant
un semestre, de problèmes littéraires d'ordre général. Mais, ce qu'il faudrait, à côté
du cours, c'est un séminaire où le philologue ancien, le germaniste, le romaniste,
l'orientaliste et le slavisant si possible, feraient converger leurs efforts, prépareraient
ensemble les matériaux d'une science littéraire. Si même on voulait borner les
recherches à la littérature de l'Europe moderne, notre pays bilingue, situé au
confluent des grandes civilisations, ne serait-il pas spécialement désigné pour se
livrer à ce genre d'études?
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blz. 190: Frans Netscher over de Vlaamse Ontwaking.
Opgenomen in ‘Van Nu en Straks’, nieuwe reeks, 5de jrg, 1901, blz. 48-50.
e

r. 8: noemt; VNS: heet / r. 10: kraag; VNS en 1 dr.: schabernak / r, 4 v.o.: van
e

Guido Gezelle, ons aller meester; VNS en 1 dr.: van een grijsaard, ons aller meester,
Guido Gezelle.
e

blz. 191 r. 1: in VNS achter Avondrust een noot: Zie dit tijdschrift 1 reeks Nr 2
VIIIXX / het; VNS: dit / r. 2: Van Nu en Straks ontbrak in VNS. / r. 15: Het ligt aan
ons niet; VNS: Het is waarlijk onze schuld niet.
blz. 192 r. 7: in VNS achter de Bom: (?) / r. 9: - den Goden... bende!; VNS: (maar,
den Goden zij dank! ik ben de jongste van de heele bende!) / r. 13: 't zou maar;
e

VNS: 't zou nu maar / r. 21: in VNS en 1 dr. achter kwam nog:, ja zelfs voordat
e

Kloos verzen had uitgegeven r. 22: uitgebeeld; VNS en 1 dr.: gebeeld / r. 23: daarbij;
VNS: hier / r. 25: de Franse romantiek ontbrak in VNS.
e
e
blz. 193 r. 1: naast; VNS en 1 dr.: nevens / letterkunde; VNS en 1 dr.: letterkunst
/ een; VNS: eene / l.r.: wordt vermoed; VNS: vermoed wordt.
blz. 194: Methode in Kunstgeschiedenis.
Openingsles ter Hogeschool van Brussel gegeven - in het Frans - bij de
aanvaarding van den Leerstoel voor Kunstgeschiedenis. De Franse tekst van deze
Openingsles werd gepubliceerd in de ‘Revue de l'Université de Bruxelles’, 1901-1902,
blz. 281-295, onder de titel ‘Questions de Méthode. Leçon d'ouverture au cours
d'Histoire de l'Art’. Dezelfde tekst verscheen eveneens in de ‘Revue des Cours et
Conférences’ (Paris), 20 Maart 1902, onder de titel ‘L'Histoire de l'Art. Questions
de Methode’.
e

e

r. 17: Alweer; 1 dr.: Weeral / l.r.: de gebroeders van Eyck; 1 dr.: de van Eycken.
blz. 197 r. 8: bij Anatole France stond in de Revue de l'Un. de volgende noot:
D'abord dans ‘Le Jardin d'Epicure,’ pp 126-127, plus tard dans ‘Le Lys rouge’, p.
110. / r. 20: Louis Courajod (1841-1896) archeoloog en kunstcriticus, schreef
verschillende werken over kunstgeschiedenis, in 't bijzonder over de Franse,
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Italiaanse en Vlaamse beeldhouwkunst in de middeleeuwen en tijdens de
Renaissance. Zijn cursussen aan de Ecole du Louvre werden na zijn dood door zijn
leerlingen uitgegeven in 3 dln: Origines de l'art roman et gothique; Origines de la
e

Renaissance, Origines de l'art moderne. / r. 5 v.o.: in verband met het; 1 dr.: als
teeken van 't.
e

e

blz. 198 r. 10: is; 1 dr.: ís / r. 11 en 12; zij; 1 dr.: zíj.
e

e

blz. 199 r. 13 : groot deel; 1 dr.: goed deel / r. 26: Ik ontveins me niet; 1 dr.: Ik
bedrieg me niet omtrent.
e

e

blz. 200 r. 7: dadelijk; 1 dr.: op voorhand / r. 24: of ... zijn; 1 dr.: ofwel zijn .../ r.
e

4 v.o.: weer aanvaarden; 1 dr.: hernemen.
e

e

blz. 201 r. 19: zullen; 1 dr.: gaan / r. 2 v.o.: betekenissen; 1 dr.: beteekenis.
e

blz. 203 r. 20: eigenschappen, tot...; 1 dr.: eigenschappen, aangeboren en tot.
blz. 204 r. 9, 10, 11 en 12 tot niet ontbraken in de Revue de l'Un. / r. 4 v.o.:
e

Memlinc; 1 dr.: Memling / Mentz = Mainz / in de opsomming van namen stonden
in de Revue de l'Un. nog vermeld: Gérard van der Meire probablement à Gand,
e

Joachim Patenier à Bouvignes, Quentin Metsys à Louvain. 1 dr.: achter Mentz:
Gerard van der Meire waarschijnlijk te Gent, achter Oudewater: Joachim Patenier
te Bouvignes, achter 's-Hertogenbosch: en Quinten Metsys te Leuven. / r. 2 v.o.: In
dat lijstje ...; Revue de l'Un.: Je supprime Petrus Cristus, dont le lieu d'origine semble
douteux. Met de volgende noot: James Weale le faisait naître d'abord à Baerle en
Flandre (Le Beffroi, 1863, p. 235) et plus récemment à Baerle en Hollande (Hans
Memlinc, 1901, p. 5) / l.r.: in de R. de l'Un. en Verz. Opst. stond: Cristus, daar Verm.
echter in zijn ‘Van de Catacomben tot Greco’ steeds Christus schreef, zoals
gebruikelijk is, werd deze spelling ook hier gehandhaafd.
e
blz. 205 r. 2: Onder die tien...; Revue de l'Un.: 13; 1 dr.: Er blijven dus dertien
schilders over, waaronder slechts drie uit 't eigenlijke Vlaanderen, twee komen uit
de Limburgsche Maasstreek, drie uit het Noorden, drie uit het Walenland... r. 7: en
e
eindelijk nog een Rijn-Duitser...; 1 dr.: en eindelijk nog een Brabander en een
Rijn-Duitscher, Memling... / r. 9: achter Rubens in Revue de
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l'Un. een noot: Dietsche Warande en Belfort, 1901, II, p. 341
r. 11: voornamelijk Nederlandse beeldhouwers; Revue de l'Un.: un bon nombre
des sculpteurs qui travaillaient en France, et y transformaient la sculpture
e

européenne, étaient des Flamands et des Wallons. / r. 15: aardewerk; 1 dr.:
plateelgoed / r. 17: achter geweest zijn in Revue de l'Un. een noot: cf. Grosse,
e
e
Kunstwiss. Stud. p. 157 sqq. / r. 5 v.o.: mihrab; in Verz. Opst. 1 en 2 dr. stond
abusievelijk: mirhab.
e
blz. 206 r. 13: koor te... en dat te; 1 dr.: choor van... en dat van / r. 20: om het
e
‘waarom’; 1 dr.: om ‘waarom’ of ‘waarvoor’ / l.r.: achter afwijken in Revue de l'Un.
nog: et que ceux du nouvel empire ne ressemblent plus guère à ceux de l'ancien.
blz. 208 r.6: de alinea Zeker ... bepaald wordt ontbrak in Revue de l'Un. / r. 19:
e
van waar; 1 dr.: van waar uit.
e
blz. 209 r. 18: met de; 1 dr. bij de / r. 19: Taine's ‘Philosophie de l'art...; in Verz.
e
e
Opst. 1 en 2 dr. stond abusievelijk: Psychologie de l'art...
blz. 210 r. 14: Louis Gonse (1846-1921), Frans kunstcriticus, hoofdredacteur van
de Gazette des Beaux Arts.
e
blz. 211 r. 11: ditmaal; 1 dr.: hier.
e
e
blz. 212 r. 1: van ... af; 1 dr.: van af .../ r. 14: toch voor; 1 dr.: voor zoo.
e
blz. 213 r. 14: heen ontbrak in 1 dr. / 1. r.: aan het slot stond in de Revue de l'Un.
nog de volgende alinea:
Vous voilà avertis, Messieurs, de l'esprit de ce cours. J'ai hâte de sortir des théories
et de me retrouver avec vous devant des faits. Nous nous occuperons cette année
de la sculpture monumentale au moyen-âge. Nous verrons dans la sculpture gothique
un retour à la nature et à la beauté, une première Renaissance, que la pédagogie
humaniste réussit trop longtemps à faire oublier; transformé par l'expression spéciale
e
qu'il reçut dans le nord de la France et dans nos contrées, au XIV siècle, en Italie
e
au XV , le mouvement aboutit là-bas aux Ghiterti et aux Donatello, et sera enrayé,
hélas, par la Renaissance classique, le retour à l'antiquité, qui marque le
commencement de la décadence.
blz. 214: Constantin Meunier.
Opgenomen in ‘Onze Kunst’ (voortzetting van ‘De Vlaamsche
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e

School) 2de jrg, 1903, 1 halfj. blz. 1-9 en 45-50. Een Franse vertaling van dit art.
verscheen in 1904 als ‘Edition Spéciale de la Revue “L'art Flamand et Hollandais”’
onder de titel ‘L'OEuvre de Constantin Meunier. Album de 14 planches reproduites
d'après ses oeuvres’. In 1892 had Vermeylen in ‘De Vlaamsche School’ (Nieuwe
reeks, V, blz. 39-43) eveneens een art. over Meunier gepubliceerd. In het begin (tot
e

de 2 al. op blz. 216) volgt het art. van 1903 dezelfde lijn als dat van 1892, er komen
op enkele plaatsen dezelfde uitdrukkingen voor, vrijwel nergens echter volkomen
gelijke zinnen. Het artikel van 1892 was geill. met een portret van Meunier door zijn
zoon Karel en een reproductie van een kooltekening door Meunier, dat van 1902
met een foto van Meunier en 13 reproducties van beeldhouwwerken, in de Fr.
vertaling waren de afbeeldingen opgenomen uit de art. van 1892 en 1902. Een
uittreksel uit het opstel uit Verzamelde Opstellen verscheen onder de titel ‘Een
Hymne aan den Arbeid’ in ‘L'OEuvre de Constantin Meunier,’ de catalogus van de
‘Retrospective organisée par la section d'art du parti ouvrier belge au palais des
fêtes. Exposition internationale de la coopération et des oeuvres sociales. Gand,
juin-septembre 1924’ (Bruxelles, l'Eglantine, 1924), blz. 9-13 (vert. op blz. 61-67).
e

r. 2: nog ouder worden dan; OK en 1 dr.: maar even oud worden als / r. 7: het
e

‘ambacht’; OK en 1 dr.: den ‘stiel’ / r. 16: kon 't; OK: kon het / op zijn; OK: in zijn /
r. 17: verhief; OK: ophief’ / r. 4 v.o.: werkte in; OK: studeerde aan.
blz. 215 r. 15: blijkt; OK: mag ... heeten.
e

blz. 216 r. 13 en 14: De meeste van zijn; OK en 1 dr.: Een groot deel zijner / r.
e

16: nieuwe vormen.; OK en 1 dr.: nieuwe vormen van zijn hand / r. 23: lijnen; OK
e

en 1 dr.: lijn / l.r.: trachten!; OK: trachten, dat in de laatste jaren nog rijper en reiner
e

werd; 1 dr.: trachten..
e
blz. 217 r. 1: Thans; OK en 1 dr.: Nu / r. 4: in OK achter Kunstkring: (daar werd
in het vorig nummer van dit tijdschrift kort verslag over geleverd) / r. 18: geschramd
en geschroeid; OK: geschramd en ontschorst (kwam ook in deze vorm voor in het
e
art. van 1893); 1 dr.: geschramd en geschorst.
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e

blz. 218 r. 5: over de Theems; OK: op de Theems / r. 5 v.o.: hellecirkels; OK en 1
dr.: hellekreitsen.
blz. 219 r. 11: heur; OK: heuren / r. 21: overzongen; OK: overgroeid / r. 4 v.o.:
het wildloeiend vlammengewaai; OK: de wildloeiende vlammenvlaag.
e

blz. 220 r. 5: Hij lijkt zelf; OK en 1 dr.: Hlj lijkt zelf wel / r. 12: Karl Bücher: Duits
staathuishoudkundige (1847-1930). Studeerde geschiedenis, filologie en
staatswetenschappen, doceerde staathuishoudkunde en statistiek te München,
Dorpat, Bazel, Karlsruhe en Leipzig. Schreef onder vele andere werken: Arbeit und
e

Rhythmus (6de dr. 1914). / r. 2 v.o.: stierennek; OK en 1 dr.: stierenek.
blz. 221 r. 5: Welke; OK: Wat / r. 18: nog zou ze; OK: zij zou nog r. 23: eigen; OK
e

en 1 dr.: heel bijzondere / r. 5 v.o.: zijn kracht; OK: zijne kracht / l.r.: grootheid; OK:
enorme grootheid.
blz. 222 r. 4: achter besteld! in OK nog: Wij zouden nu niet moeten treuren om
de geestelooze fontein en gedenknaald op de Brouckèreplaats... / l.r.: op te slaan;
e

e

OK en 1 dr.: op te richten / rekenschap; OK en 1 dr.: rekening.
blz. 223 r. 13: opstel; OK: artikel / r. 19: omgeven van; OK: omgeven met / r. 5
v.o.: innerlijk; OK: innerlijke.
e

e

blz. 224 r. 8: de gedachtestreep voor monumentale ontbrak in 1 en 2 dr. Verz.
e

Opst., hersteld naar de tekst in OK / r. 11: slechts; OK en 1 dr.: maar / r. 12: in
e

beweging brengt; OK en 1 dr.: gaande maakt / r. 16: wordt een; OK: wordt tot een.
e

e

blz. 225 r. 16: bederven; OK en 1 dr.: mislukken / r. 21: zeker; OK en 1 dr.:
sommig.
e

blz. 226 r. 8: van hun pogen; OK: hunner pogingen / r. 23: vlakken; OK en 1 dr.:
plannen / r. 2 v.o.: behoort niet altijd; OK: behoort zeker niet.
e

blz. 227 r. 9: rondom hem; OK en 1 dr.: rond hem heen / r. 26: van de schoonheid;
e

OK en 1 dr.: der schoonheid.
e

blz. 228 r. 3: plans; OK en 1 dr.: plannen / r. 6: zoals vóór; OK: als welke vóór /
maanden; OK: maand / gehouden werd; OK.: ingericht was / r. 7: een zekere; OK:
eenige / r. 8 en 9: bij den mijnwerker zowel als bij den landbouwer; OK: bij mijnwerker
e

als bij landbouwer / r. 17: rondom hem; OK en 1 dr.:
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rond hem heen / r. 23: van romantische Zolanavolgers; OK: van iemand als Camille
Lemonnier.
e
blz. 229 r. 4: symbolisch; OK en 1 dr.: symbolistisch / r. 22: aanduidt; OK: betoont
e
/ r. 23 en 24: groot deel; OK en 1 dr.: goed deel / r. 25: laatste tien jaren; OK: tien
e
laatste jaren / r. 3. v.o.: innig-gezien ... uitgedrukt; OK en 1 dr.: innig geziene...
uitgedrukte.
blz. 230 r. 8: 't oude; OK: 't hier afgebeelde oude / r. 10: den verslaafden knol;
e
e
OK en 1 dr.: de verslaafde knol / r. 11: doorstaan; OK en 1 dr.: afgezien / r. 4 v.o.:
warm aandoet; OK: inneemt en warm aandoet.
blz. 231: Iets over ons. Ter Inleiding van het Tijdschrift ‘Vlaanderen’ Opgenomen in
e

‘Vlaanderen’, 1903, 1 jrg, blz. 42-46.
r. 19: altijd; Vl.: immer / r. 2 v.o.: zou; VI.: zoude.
blz. 232 r. 20: vaan; Vl.: vlag / r. 24: ons voor ogen; Vl.: vóór ons.
e

blz. 233 r. 2: schoonste; Vl.: beste / r. 8: ‘vlinder’; Vl.: en 1 dr.: ‘vinder’ / r. 14: te
e

e

sluimeren; Vl.: aan 't sluimeren / wil; Vl. en 1 dr.: wil / r. 19 in Vl. en 1 dr. komma
e

achter heeft / r. 4 v.o.: geen aftrek; Vl. en 1 dr.: niet den minsten aftrek.
blz. 234 r. 4: in; Vl.: onder / r. 5: omstandigheden; Vl.: toestanden / r. 13: eigen;
e

e

Vl.: eigenmachtige; 1 dr.: eigen-machtige / l.r.: volle daglicht; Vl. en 1 dr.: volle
vaste daglicht.
e

blz. 235 r. 18: wij; Vl. en 1 dr.: wij.
blz. 237: Leo Simons over Nationaal Leven.
Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1903, blz. 233-238, onder ‘Kroniek’. Boven het art.
stonden de titels van de besproken boeken vermeld: L. Simons, Studies over Vondel's
‘Gijsbrecht’ en over ‘Nationaal Leven’ (Haarlem, Erven Bohn). A. de Winne, A travers
les Flandres (Gent, Volksdrukkerij).
r. 1: in de ‘Studies’; Vl.: in het boek / r. 2: het uitvoerige stuk, dat; Vl.: de uitvoerige
e

studie, die / r. 14: anorganische; Vl. en 1 dr.: onorganische.
e

e

blz. 238 r. 3: in Verz. Opst. 1 en 2 dr. ontbrak het streepje achter klasse, hersteld
e

e

naar Vl. / r. 12 milieu; 1 dr. midden (in Vl.: milieu) / r. 17: bezit; Vl. en 1 dr.: is / r.
19: doeleinden;
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e

Vl. en 1 dr.: doelen / r. 5 v.o: van spreken; Vl.: tot spreken: r. 4 v.o.: afgeleid; Vl.:
herleid.
e

blz. 239 r. 11: in Vl. en 1 dr. dubbele punt achter kloppend / r. 15: ge; Vl.: ze / r.
20: in verband met; Vl.: in verband tot.
blz. 240 r. 3: het eerst heeft hij; Vl.: hij heeft het eerst / r. 4: gezegd Vl.: uitgedrukt
e

/ r. 10: dies meer zij; Vl.: dies meer / r. 22: slechts; Vl. en 1 dr.: maar / r. 2 v.o.: al
aangepakt hadden; Vl.: begonnen hebben.
blz. 241 r. 4 v.o.: we ons niet in 't wijde laten leiden; Vl.: we ons niet laten in 't
wijde leiden.
blz. 242 r. 3: Door Arm Vlaanderen; Vl.: (A travers les Flandres) / r. 4: wel te pas;
e

Vl.: nu wel te pas; 1 dr.: wel van pas; / r. 20 en 21: in zulk een verbeestenden
toestand; Vl.: onder die verbeestende toestanden / r. 21: hoera; Vl.: hurrah / r. 22:
in Vl. stond abusievelijk: 1802 / r. 24: is zeker; Vl.: is nu zeker.
e

blz. 243 r. 11: doordat; Vl. en. 1 dr.: omdat.
blz. 244: Particularisme?
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1903, 1 jrg, blz. 322-334 en 376-384. In 1941
herdrukt in de bundel ‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren.
e

r. 4 v.o.: plankje; Vl. en 1 dr.: plankske
e

blz. 245 r. 5: vanzelf; Vl.: zoo vanzelf / r. 15: wonnen; Vl. en 1 dr.: werden / r. 16:
e

de natuurlijkste; Vl. en 1 dr.: de hun natuurlijkste / r. 21: doen; Vl.: maken.
e

blz. 246 r. 17: doorgaans ontbrak in Vl. / r. 22: verstands-proza; Vl. en 1 dr.:
reflecteerend proza.
e

e

blz. 247 r. 2: rondom zich; Vl. en 1 dr.: om zich heen / r. 12: bocht; Vl. en 1 dr.:
e

muffen bucht / r. 14: ze; Vl.: die / r. 2 v.o.: bezitten zal; Vl.: weze; 1 dr.: wezen zal.
e
blz. 248 r. 4: hier ontbrak in Vl. en 1 dr. / r. 9 en 10: Hierin schuilt al een; In Vl.:
in de flanken dezer stelling schuilt een / r. 16: en; Vl.: of / r. 2 v.o.: géén; Vl.: geen
/ l.r.: ergernis; Vl.: verergering.
e
blz. 249 r. 5: rondom zich; Vl. en 1 dr.: om zich heen / r. 21: taal; Vl.: tale.
blz. 250 r. 12: daarop minder; Vl.: daar minder op / r. 25: aanvul-
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len; Vl.: invullen / en een; Vl. en 1 dr.: en eene / r. 5 v.o.: uitzondering; Vl.:
uitzonderingen.
e

blz. 251 r. 1: nauwelijks; Vl.: nauwlijks / r. 2: naast; Vl. en 1 dr.: nevens / r. 21:
Het valt niet te betwijfelen dat die drang...; Vl.: Die drang ..., het valt niet te betwijfelen
dat hij zich ... / r. 4 v.o.: En dat elk goed kunstenaar ...; Vl.: En dan, elk goed
kunstenaar heeft ...
e

blz. 252 r. 18: uitgemaakt; Vl.: afgemaakt / r. 19: ambacht; Vl. en 1 dr.: stiel / r.
e

5 v.o.: in Vl. en 1 dr. punt komma achter taalgevoel,
blz. 253 r. 2: anderen; Vl.: ander / r. 4: verschillende; Vl.: verscheiden / r. 8: met
overgeleverde; Vl.: met bepaalde overgeleverde / vrij ontbrak in Vl. / r. 10: vijanden;
Vl.: tegenstrevers / r. 12: geenszins de zaak in haar geheel aan; Vl.: de zaak in haar
geheel niet aan / r. 22: houdt; Vl.: houde / r. 24 en. 25: dat men zich zo zelden ...
plaatst; Vl.: dat het esthetische standpunt zoo weinig wordt ingenomen.
blz. 254 r. 1: Telkens als er; Vl.: Iedermaal er / r. 3: doodsbang; Vl.: doodbang /
l.r. noot: te oreren; Vl.: aan 't oreeren.
e

blz. 255 r. 12: een; Vl.: eenen / r. 15: het best; Vl. best / r. 23: meer ziel; Vl. en 1
dr.: meer geest en ziel / 't ander; Vl: een ander / r. 26: - Vrienden, vergeeft me ...;
Vl.: (Ik vraag velen verschooning, om .../ r. 27: -; Vl.:).
e

e

blz. 256 r. 16: mogelijke; Vl. en 1 dr.: alle mogelijke / r. 18: daar; Vl. en 1 dr.:
e

omdat / r. 18 en 19: op een heel ander vlak; Vl. en 1 dr.: in een heel ander plan /
r. 3 v.o.: geneigd is; Vl.: geneigd zal zijn.
e
blz. 257 r. 2: waarom; 1 dr.: waaróm / l.r.: en honderden meer! / Vl.: honderden
nog!
e
blz. 258 r. 11 en 12: zijne taal; 1 dr.: zíjne taal / op een nieuwe verrijking, Vl.: op
een gelukkige vernieuwing, op een nieuwe vergeestiging / r. 5 v.o.:
e
moeilijk-te-begrijpen; Vl en 1 dr.: lastig-begrijpelijke.
e
blz. 259 r. 2: zoals; Vl.: als / r. 14: ijlen; Vl. en 1 dr.: razen / r. 18: geraken; Vl. en
e
e
e
1 dr.: geraakten / Talrijke; Vl. en 1 dr.: Vele / r. 24: verstaan; Vl. en 1 dr.: begrepen
/ r. 24 en 25: om het natuurlijke, het dadelijke; Vl.: om de natuurlijkheid,
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de wezenlijkheid, de dadelijkheid / r. 25: zijn; Vl.: zijnen.
e
blz. 260 r. 3: Naast; Vl. en 1 dr.: Nevens / r. 7: 3000; een bijzonder; Vl.: 3000:
bijzonder / r. 8: er door de Vlamingen; Vl.: er over 't algemeen door de Vlamingen
/ r. 14: soort van; Vl.: soort / r. 4 v.o.: De onliteraire Jeremiassen; Vl.: De stommen
van ons letterkundig serail.
e
blz. 261 r. 1: dan ook; Vl.: dan / r. 6: prikkeldraad; Vl. en 1 dr.: stekeldraad / r. 8:
palmstruikjes; Vl.: palmhout / r. 12: schijnen; Vl.: blijken / r. 26: mèt; Vl.: met.
blz. 262 r. 14 en 15: het staketsel en rasterwerk; Vl.: 't aangestoken rasterwerk /
r. 16.: burcht; Vl.: burg.
blz. 263 r. 20: in dien tijd; Vl.: van toen af / r. 2 v.o. en l.r.: ook wel naar vroegere
traditie terugzien; Vl.: wel tot hooger traditie opklimmen / l.r.: Of liever:; Vl.: En toch,.
blz. 264 r. 3: verdrongen; Vl: overwonnen / r. 10: Ik vermoed zelfs; Vl.: Het komt
me zelfs voor / r. 13: ongestoord; Vl.: dapper / r. 15.: laars; Vl.: laarzen.
blz. 265 r. 3 en 4: van uit een...; Vl.: van een ... uit / r. 7: nu; Vl.: thans / r. 10:
e
vijand; Vl.: tegenstrever / r. 13: in 't bijzonder; Vl. en 1 dr.: bizonderlijk / wordt
opgedrongen; Vl.: nog te veel wordt opgedrongen / r. 14: ter wille van; Vl.: om / r.
e
15: het volkswezen; Vl. en 1 dr.: ons volkswesen / r. 23: het Hollandse intellect dat;
e
Vl. en 1 dr.: de Hollandsche intellectualiteit, die / r. 5. v.o.: Houden we 't voor plicht;
Vl.: Het is onze plicht / r. 4 en 3 v.o.: het ware een vreselijke; Vl.: en 't ware in dat
e
opzicht een vreeslijke; 1 dr.: het ware een vreeslijke / r. 3 v.o.: wanneer ... moesten
worden; Vl.: moesten ... worden.
blz. 266 r. 20: toch niet in een afgrond; Vl.: toch in den afgrond niet / r. 5 v.o.:
e
e
netheid; Vl. en 1 dr.: regelmaat / l.r.: vreselijk; Vl. en 1 dr.: vreeslijk.
e
e
blz. 267 r. 10: delen; Vl. en 1 dr.: leden / in Vl. en 1 dr. komma achter liever / r.
e
18: zinge; Vl.: zingt / r. 24: ons taalgebied; Vl. en 1 dr.: 't gebied waar het ‘ja’ klinkt.
blz. 268 r. 9: 't ander; Vl.: van 't ander / dat; Vl.: dit / r. 11: hoe rijker... is; Vl.: hoe
rijker is .../ r. 15: al wat hij zijn kan in zich zelf; Vl.: al zijn mogelijkheden in zich / r.
e
17: des te; Vl.: hoe / zijn; Vl.: zijne / r. 22: vertrapt; Vl. en 1 dr.: vertrap / r.
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5 v.o.: slechts; Vl.: maar / r. 4 v.o.: den mens; Vl.: de menschen.
e

blz. 269 r. 1: vastheid; Vl. en 1 dr.: zekerheid / r. 1 en 2: dat wel nodig; Vl.: er
zoo weinig! / r. 7: in dat opzicht; Vl.: op dat gebied / r. 17: zoals ik al zei; Vl.: ik heb
e

er hooger op gewezen; 1 dr.: zoals ik hooger zei / r. 23: voor; Vl.: om.
blz. 270 r. 26 en 27: Meestal verwachten ze heil; Vl.: Zij verwachten meestal alle
e
heil / r. 3 v.o.: maar beschamend genoeg; Vl.: maar, 't is beschamend genoeg, / 1
dr.: maar, beschamend genoeg, / l.r.: de Noorderbroeders; Vl.: nu de
Noorderbroeders.
blz. 271 r. 26: Engels ontbrak in Vl. / r. 5 v.o.: na vertaalt in Vl. nog: (nu nog het
hier verschenen ‘Klosjes kjosjes’ van Gustaaf Vermeersch, door een Duitsch tijdschrift
overgenomen).
blz. 273: Thoreau.
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1903, 1 jrg, blz. 561-568, onder de titel de volgende
vermelding: ‘Henry David Thoreau: “Walden”. Met een voorwoord van Dr Fred. van
Eeden en een inleiding van H.W. Dircks. Uit het Amerikaansch vertaald door Suze
de Jongh van Damwoude. Bussum, C.J.W. Grentzebach, 1903.’ Werd in 1941
herdrukt in de bundel ‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren.
Henry David Thoreau (1817-1862) transcendentalistisch dichter en essayist, zeer
bevriend met Emerson, bij wie hij jarenlang in huis woonde. In Maart 1845 begon
hij een hut te bouwen op de noordwestoever van de Walden Pond, op het land van
Emerson, hiertoe aangespoord door zijn vriend Ellery Channing, die hem o.m.
schreef: ‘... build yourself a hut, and there begin the grand process of devouring
yourself alive. I see no alternative, no other hope for you...’ Hij woonde in zijn hut
van 4 Juli 1845 tot 6 Sept. 1847. Hij beschouwde zijn verblijf aldaar als een
experiment om te bewijzen dat zekere transcedentalistische doctrines voor een
eenvoudig leven zo nodig in de practijk toegepast konden worden en dat men als
beschaafd mens onafhankelijk van de commercialisatie en van de mededingingsstrijd
kon leven. Zijn boek ‘Walden’ oefende grote invloed uit, zowel door de uiterst fijne
natuurbeschrijvingen als door de aanvallen op de kunstmatigheid van maatschappij
en regeringswijze.
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e

r. 3: jaren ... maanden; Vl. en 1 dr.: jaar ... maand / r. 6: gelegen ontbrak in Vl. en
e

1 dr. / r. 9: De onlangs verschenen Nederlandse vertaling; Vl.: Deze vertaling.
blz. 274 r. 7: hen; Vl.: ze / r. 14: was het; Vl.: was helaas weer het / r. 21: dat
individualisme; Vl.: dat armzalige individualisme / r. 2 v.o.: kwaad; Vl.: erg.
e

blz. 275 r. 6: jaren ... maanden; Vl. en 1 dr.: jaar ... maand.
e

blz. 276 r. 1: wanneer; Vl. en 1 dr.: als / r. 2: tot: Vl.: ter / r. 15: met; Vl.: rond / r.
e

2 v.o.: rondom zich; Vl. en 1 dr.: om zich heen.
e

e

blz. 277 r. 4: doordat; Vl. en 1 dr.: omdat / r. 7: groot; Vl. en 1 dr.: goed / r. 8:
Edward Carpenter (1844-1929); Engels schrijver; oorspronkelijk Anglikaans
geestelijke, trad echter wegens gemoedsbezwaren uit de kerk en volgde de richting
e

van Walt Whitman / r. 14: terugbrengen; Vl. en 1 dr.: brengen / r. 2 v.o.: op ... invloed
e

e

heeft; Vl. en 1 dr.: ... beïnvloedt / l.r.: stelt in de plaats; Vl. en 1 dr.: neemt er de
plaats in.
blz. 278 r. 3 en 4: kweken we ... in ons op; Vl.: kweken we in ons ... op / r. 8: die
e

de mensen voorhouden; Vl. en 1 dr.: er de menschen aan herinneren zal / r. 10:
e

e

thans; Vl. en 1 dr.: nu / r. 12: van; Vl. en 1 dr.: voor / r. 18: slot-afrekening; Vl. en
e

e

1 dr.: eindelijke afrekening / r. 4 v.o.: wat; Vl. en 1 dr.: ietwat.
e

e

blz. 279 r. 1: naast; Vl. en 1 dr.: nevens / r. 4: voortkomt; Vl. en 1 dr.: wast.
blz. 280 r. 2: jaren ... maanden; Vl. en 1e dr.: jaar ... maand / Ik word; Vl.: Ik ben
e

/ r. 3: jaren ... maanden; Vl. en 1 dr.: jaar ... maand / r. 15: toch; Vl.: dan toch / r.
17: los; Vl.: af.
e

blz. 281 l.r.: van de; Vl. en 1 dr.: der / De noot luidde in Vl.: De vertaling, nog al
slordig en onvolledig (blz. 363), wordt hier door mij verbeterd.
e

blz. 282 r. 1: als; Vl. en 1 dr.: lijk / r. 18: Kalidasa ... Sakontala; Vl.: Calidasa ...
Sacontala / Kalidasa: groot Indisch dichter (dramaticus, epicus en lyricus) uit de 5de
eeuw na Chr. Het drama Sakontala in 7 bedrijven is zijn bekendste werk, de stof is
ontleend aan de Mahabharata / r. 19: door; Vl.: met.
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blz. 283: Hollandse en Vlaamse Literatuur.
e

Opgenomen in Vlaanderen, 1904, 2 jrg, blz. 30-36 en 84-91. Het eerste gedeelte
uit ‘Vlaanderen’ (blz. 30, 31 en 32) werd in Verz. Opst. weggelaten en volgt hieronder:
Op het kleine boekje over Guido Gezelle, dat Mej. C.A.B. van Herwerden in ‘Mannen
en Vrouwen van beteekenis in onze dagen’ heeft uitgegeven (noot: Haarlem, Tjeenk
Willink en Zoon, 1903), had ik al lang de aandacht der Vlaamsche lezers moeten
vestigen, want het lijkt me wel de volledigste studie die den dichter tot nu toe gewijd
werd; een poging, om niet alleen enkele trekken, maar het beeld van zijn geest vóór
onzen geest te stellen, al wat hij was tot een vasten omtrek en in-eens-zichtbare
gestalte saamgevat; en meer nog: Gezelle in zijn omgeving, samenhangend met
zijn land en zijn godsdienst, met de maatschappelijke toestanden van zijn volk, de
literatuur waar hij uit groeide en waar hij op afsteekt, - niet alleen den hoogen zang
die door de lucht zweeft waar de wind hem henen draagt, maar Gezelle wortelend
in zijne wereld, begrepen van uit zijn Vlaamsche wereld. Mej. van Herwerden heeft
geen moeite gespaard: ook het blaadje ‘Rond den Heerd’ heeft zij doorgewerkt, de
prozaboekjes en taalkundige geschriften van Gezelle, en veel dat rond hem
verscheen. En daar zij dit alles gedaan heeft met tactvolle genegenheid en levendig
verstand, heeft zij achter de wondere geluiden-plastiek van den kunstenaar, de
diepere stem vernomen uit het innerlijkste gemoed van den dichter, van den mensch
Gezelle. Zij wijst ons niet uitsluitend op het klanken- en rythmenspel der
natuurbeschrijvingen, op de frissche weergave der gewaarwordingen, maar blijkt
ook iets te voelen van de zielsaandoening, die de fiere en weigere en zwijgende
dichter in zijn binnenst meende opgesloten, maar die vanzelf opwellend zoo menig
gedicht draagt en beweegt. Of Mej. Van Herwerden daar genoeg van gevoeld heeft?
Zeker nog niet genoeg van gezegd, naar mijnen zin. Wanneer we hare studie
beoordeelen van uit de wereld der tegenwoordige Hollandsche literatuur in 't
algemeen, dan mag 't als een niet geringe verdienste gelden, dat zij het
diepmenschelijke van Gezelle's poëzie heeft benaderd, en haar vergeven

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

907
worden, dat zij dat diep-menschelijke nog niet gehéél in zich heeft opgenomen en
uitgesproken.
Het is me een graag-aanvaarde gelegenheid, om wat Hollandsch en Vlaamsch
werk te vergelijken. Ik heb hier vóór mij den herdruk van Rijmsnoer liggen
(Amsterdam, L.J. Veen), de eerste verzen van Caesar Gezelle, Guido's neef (
Primula Veris , Bussum, C.A.J. van Dishoeck), de Wandelingen van Willem Gijssels
(Amsterdam, L.J. Veen), De Kristaltwijg van Albert Verwey (Amsterdam, W. Versluys),
een bundel van Is. P. de Vooys (Van de Armen, ibidem), De Gouden Poort van Jan
Apol (Bussum, C.A.J. Van Dishoeck), Het Stille Gesternte van Herman Teirlinck
(Ibidem), het pas-verschenen dikke boek van Streuvels ( Minnehandel , Amsterdam,
L.J. Veen), die zoo gauw voortbrengt dat de criticus haast niet gelijken tred kan
houden, en die heerlijke Feesten van Jacob van Looy (Amsterdam, S.L. van Looy),
waar ik zoolang van genoten heb, dat ik er niet kalm-onderscheidend over schrijven
kan. Afwisseling genoeg, zeker, in die bent van kunstenaars, elk een vrijgevochten
individu, - maar nog meer word ik door sommige overeenstemmingen getroffen. Dat
anderen nu, wie die bezigheid aanstaat en die er meer recht toe meenen te hebben
dan ik, aan ieder zijn juiste maat talent toekennen, en eerste en tweede prijzen uit
deelen, ik ben nogal geneigd met Mallarmé te zeggen: ‘Les vers, c'est toujours
bien...’ Maar wat me dan het meest treft, van alle bizonderheden afgezien, is weer
het verschil tusschen de Hollandsche productie en de Vlaamsche. Dat verschil nu
is zoo dadelijk niet vast te stellen, en de goedjonstige lezer moet er maar vrede meê
nemen, als ik hem langs omwegen leid, en mijn beschouwingen wat diep ophaal:
een benaderende duidelijkheid is in de behandeling van dit onderwerp anders niet
te bereiken.
e

blz. 283 r. 2: met die; Vl. en 1 dr.: bij die.
blz. 284 r. 1: te worstelen, Vl.: aan 't worstelen / r. 2: ineensluitend; Vl.:
e

samensluitend / r. 3.: de komma achter geheel was in Verz. Opst. 2 dr. weggevallen,
e
e
hersteld naar 1 dr. en Vl. / r. 8: verschillende; Vl. en 1 dr.: verscheiden / r. 23:
onvermeesterbaar; Vl.: onbemeesterbaar.
blz. 285 r. 2: slechts; Vl. maar / r. 5: hem ontbrak in Vl. / r. 20:
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wakker geschud; Vl.: opgeschud / r. 22: eigen; Vl.: haren / r. 25: den samenhang;
Vl.: dien samenhang.
blz. 286 r. 3: zoals; Vl.: als / r. 6: tot gevolg; Vl.: voor gevolg / r. 2 v.o. (noot):
nieuwe; Vl.: nieuwere.
e

blz. 287 r. 5: is stond cursief in Vl. / r. 12: rondom ons; Vl. en 1 dr.: om ons heen
e

e

/ r. 18: 1862; Vl. en 1 dr.: 1860 / r. 18-20: in Amerika ... en in Rusland ...; Vl. en 1
e

dr.: in Rusland ... en in Amerika .../ r. 22: natuur en menselijkheid; Vl. en 1 dr.:
e

menschelijkheid en natuur / r. 23: in Vl. en 1 dr. stond eerst de alinea: Bij Dostojevski
... 4 v.o.: het heelal; Vl.: heelal.
blz. 288 r. 6: reeds nieuwe; Vl.: reeds een nieuwe / l.r.: Zuid-Vlaanderen; Vl.:
West-Vlaanderen.
blz. 289 r. 3: In Vl. nog de volgende alinea: Als we nu naar de oorzaken van die
feiten zoeken en de feiten zelf nader kenmerken, dan zal ons al menig verschil
tusschen Vlaamsche en Hollandsche literatuur duidelijker worden. / r. 14: schuldig;
Vl.: plichtig / r. 25: eisend de verdrukking; Vl.: eischend verdrukking / r. 28: dat; Vl.:
als.
blz. 290; r. 1: van bestaan; Vl.: op bestaan / r. 7: deel; Vl.: stuk / r. 25: intellect;
e
Vl. en 1 dr.: intellectualiteit / nauw; Vl.: vernepen / r. 5 v.o.: hetgeen; Vl.: wat.
blz. 291 r. 9: allen voor gelijk staan; Vl. en 1e dr.: alleman voor gelijk staat / r. 17:
na behield in Vl. nog; waar geen enkele grootindustrieele stad groeide en waar bijna
geen.../ r. 24: vormelijkheid; Vl.: overgeleverde vormelijkheid / l. r.: romanticus; Vl
e
en 1 dr.: romantiker.
e
blz. 292 r. 4: rondom hem; Vl.: rond hem heen / r. 6: toe komen, ...; Vl. en 1 dr.:
e
toe komen om... / r. 12: betrekking; Vl. en 1 dr.: voeling / r. 20: anderen; Vl: eersten
e
/ r. 24: naar eigen wil verwringt; Vl. en 1 dr.: naar eigen gril tot strakke
kunstmatigheid verwringt.
blz. 293 r. 1: Hier is er een; Vl: Mej. van Herwerden dunkt het wel, dat de
Kerkhofblommen, ‘door geloofsgenooten en leerlingen vaak boven hun waarde
bewonderd’ worden, en zij acht het ‘maar half vergefelijk’, dat er van de Zielgedichtjes
‘alleen eenige der tusschen '80 en '90 gedichte van waarde zijn’. Laat me er een
uit aanhalen:
blz. 294 r. 8: haar eenvoud; Vl.: zijn eenvoud.
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blz. 295 r. 5 en 6: kunst en algemeen dagelijks leven; Vl.: algemeen dagelijksch
e

leven en kunst / r. 6 en 7: op ... vlakken; Vl. en 1 dr.: in ... plannen / r. 12: achter
danken in Vl. nog: zooals Mej. van Herwerden gelooft / r. 23: de menigte; Vl.: die
menigte.
e
blz. 296 r. 5: Vergeleken met; Vl. en 1 dr.: Vergeleken bij / r. 20: gevoeld; Vl. en
e
e
1 dr.: gevóeld / r. 21: uit sprak; Vl. en 1 dr.: uitsprák.
blz. 297 r. 8: Ik bedoel ... tot r. 15: En dat is ..., ontbrak in Vl. Er stond slechts de
zin: Men voelt er nog, bijna lichamelijk, de trillende warmte in van 't gevoel dat het
e
e
schiep / r. 20: naast; Vl. en 1 dr.: nevens / l.r.: ambacht; Vl. en 1 dr.: stiel.
blz. 298 r. 1: wat meer ontbrak in Vl. / l.r.: tot slot stond in Vl. nog de zin: Deze
beschouwingen zijn, helaas, wat algemeen gehouden; ik hoop ze spoedig door
konkrete voorbeelden duidelijker te maken.
blz. 299: Prof. De Ceuleneer en de academiscbe Ploertocratie.
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’; 1904, 2 jrg, blz. 185-192.
Prof. Dr. Adolf de Ceuleneer, (1849-1924), onder-bibliothecaris Universiteit te
Luik (1875) en docent Kunstgeschiedenis en Latijnse epigraphie, hoogleraar aan
de Faculteit Wijsbegeerte en Letteren te Gent sedert 1882; van 1908-1909 was hij
secretaris van de Academische Raad.
r. 6: verbeterlijk; Vl.: verbeterbaar / r. 8: ge ... moet verdedigen; Vl.: tegen hunne
aanvallen moet worden verdedigd / r. 10: aandachtig; Vl.: met aandacht.
blz. 300 r. 2: op; Vl.: tegen / r. 3: of dat ik hem beschimpen wil; Vl.: of dat ik hem
e

veracht / r. 4: en van; Vl.: en tevens van / r. 5: we voor; Vl. en 1 dr.: we nu voor /
e
r. 9: hij het recht niet, om te; Vl.: hij geen recht tot; 1 dr.: hij geen recht van / r. 16:
e
in Vl. en 1 dr.: voor gevallen nog: als ik / r. 21: uit lichten; Vl.: uit oplichten / r. 23:
e
inzien; Vl.: voelen / r. 25: gevoel; Vl. en 1 dr.: gevoelen.
blz. 301 r. 10: is; Vl.: wordt / r. 12: op; Vl.: achter / r. 26: pardoes ontbrak in Vl.
blz. 304 r. 3 en 4: zo nauw verbonden is; Vl.: haar voorkomt zoo nauw verbonden
te zijn / r. 5 v.o.: zo iets; Vl.: zulke dingen / r. 4 v.o.: is; Vl.: zijn / r. 3 v.o.: ding; Vl.:
factum.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

910
blz. 305 r. 10: in Vl. voor Die heeft ook eens ... nog: ... Hij heet Sermon, zoo vertelt
e

men, Hendrik Sermon. Zie ook blz. 131 van dit deel. / r. 2 v.o.: toenmaals; Vl. en 1
dr.: toen.
blz. 306 r. 14: Coopman, De Vreese, wie weet ik nog?; Vl.: Coopman, Bols, De
Vreese, Janssens? / Prof. Dr Willem De Vreese (1869-1938), hoogleraar en
hoofdbibliothecaris aan de Universiteit te Gent (1895), bibliothecaris te Rotterdam
e
(1919-1934) / r. 17: vóórdat; Vl. en 1 dr.: vóór.
blz. 307 r. 1: sprake; Vl.: spraak / r. 12: En toch; Vl.: Maar toch / De noot luidde
in Vl.: W. de Vreese beoordeelde de tooneelletterkunde van het driejarig tijdvak
1895-97: hij stelde vast dat de algemeene toestand van ons tooneel nooit zoo goed
geweest was, noemde Starkadd van Hegenscheidt het beste stuk van dat beste
tijdvak, en besloot ... dat de prijs niet mocht toegekend worden. (Zie van Nu en
Straks, Aug. '98, blz. 192) (dit deel blz. 131 e.v.). / r. 25: wat ze zijn; Vl.: waaraan
ons te houden.
blz. 308 r. 1: achter A. Snieders in Vl. nog: S. Daems / r. 16: Zuiverder; Vl.: Betere
e
/ r. 21: anders; Vl.: eigenlijk / r. 4 v.o.: onbekend; Vl. en 1 dr.: nog onbekend / r. 3
v.o.: Ik herhaal dat ... is; Vl.: Ik herhaal het, Prof. de Ceuleneer is ... / l.r.: vergenoege
met; Vl.: beperke tot.
blz. 310: ‘Het stille Gesternte’ van Herman Teirlinck.
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1904, 2 jrg, blz. 284-288. In 1941 herdrukt in de
bundel ‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren. Vergl. ook andere art. over Teirlinck:
‘Heildronk op Herman Teirlinck’ (dit deel blz. 538 e.v.), ‘De Man zonder Lijf van
Herman Teirlinck’ (Het Volksblad, 20 Dec. 1924).
e

r. 2: terugdenken aan; Vl. en 1 dr.: terugdenken naar / jaren; Vl.: jaar / r. 18: dat;
Vl.: dit.
blz. 311 r. 6: zonder acht te slaan op; Vl.: achteloos voor / r. 7: blijft er toch iets;
Vl.: er blijft iets / r. 9: Met ‘literatuur’ meen ik; Vl.: Dit meen ik met ‘literatuur’ / r. 14:
e

of; Vl. en 1 dr.: en / r. 22: vermeesterd; Vl.: bemeesterd / r. 25: Vandaar dat me ten
e

slotte ... lijken; Vl. en 1 dr.: Daarom zijn me ten slotte ...; / r. 4 v.o.: rondom; Vl.:
e

rond / l.r.: Vandaar ook dat ... wending blijft; Vl. en 1 dr.: Daarom ook blijft er ...
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e

blz. 312 r. 4: opgeëist; Vl. en 1 dr.: geëischt / r. 5: zijn; Vl.: worden / r. 8: voortspruit;
Vl.: spruit / r. 15: met; Vl.: tot / r. 24: over; Vl.: op.
blz. 313 r. 4: een; Vl.: eene / r. 7 en 8: schoon gemaakt; Vl.: gekuischt / r. 19:
e

nauwgezet; Vl.: gewetensvol / r. 23: zich; Vl. en 1 dr.: haar.
blz. 314 r. 16 en 21: vergroeid; Vl. gegroeid.
blz. 316 r. 4: staan we midden in het dadelijk reële; Vl.: zijn we bevangen in het
dadelijk reële.
blz. 317: Stijn Streuvels ' ‘ Minnehandel ’.
Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1904, 2de jrg, blz. 231-240. In 1941 herdrukt in de
bundel ‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren. Vergl. ook de bespreking van ‘Het Uitzicht
der Dingen’, (dit deel blz. 417 e.v.).
r. 1: zijn doorgaans; Vl.:, door den band, zijn / r. 4: onlangs; Vl.: op blz. 32-36 van
dezen jaargang (dit deel blz. 283-298) r. 10: ‘op het Kasteel’; Vl.: aan 'k weet niet
welken Baron / r. 11: leutig; Vl.: eens leutig / r. 13: in Vl. achter mensen: (zie hier
boven, blz. 36).
blz. 318 r. 5: óm; Vl. om / r. 6: persoonlijke verhouding; Vl.: persoonlijk verband.
blz. 319 r. 8: laat; Vl.: doet / r. 2 v.o.: zijnen gang; Vl.: zijn gangen.
blz. 320 r. 10: slechts; Vl.: maar / r. 16: ware; Vl.: was.
e

blz. 321 r. 5: hoge; Vl. en 1 dr.: hoogere / r. 15: geheel; Vl.: geheele / r. 20: in
e

stond in Vl. curs., in 1 dr. gespatieerd / r. 23: heel lijf; Vl.: heele lijf.
blz. 322 r. 6: in 't geen; Vl.: in wat / r. 13: dradigen; Vl.: draderigen / r. 22: zulke;
Vl.: zoo'n.
e

blz. 323 r. 22: midden in; Vl.: midden / r. 4 v.o.: die op zich zelf; Vl. en 1 dr.: die,
afzonderlijk genomen, / r. 2 v.o.: geheel; Vl.: geheele.
blz. 324 r. 4: om ons; Vl.: rond ons / r. 6: menig; Vl.: menige / r. 12: nog toe; Vl.:
e

nu toe / r. 20: verscheiden; Vl.: verschillende / r. 24: plans; Vl. en 1 dr.: plannen /
e
r. 4 v.o.: volledig; Vl.: volledige / veelzijdig; Vl. en 1 dr.: verscheiden / r. 3 v.o.: zoals;
Vl.: als.
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blz. 325 r. 3: vlak; Vl. en 1e dr.: plan / r. 4: lot ... lot; Vl.: leven ... leven / r. 20: 't
ontbrak in Vl. / r. 22: Zie maar; Vl.: Zie maar al / feestlucht; Vl.: feestelucht.
e

blz. 326 r. 16: het begin; Vl.: den inzet; 1 dr.: de inzet / r. 18: ademforse; Vl. en
e

1 dr.: ademstruische / r. 21: in ontbrak in Vl. / r. 22: uit de; Vl.: uit die / r. 3 v.o.:
afzonderlijke stukken blijven het;. Vl.: het blijven afzonderlijke stukken.
e

blz. 327 r. 3: plans; Vl. en 1 dr.: plannen / r. 14: moeilijk; Vl.: lastig / r. 17: doordat;
e

Vl. en 1 dr.: omdat / r. 21: slechts; Vl.: maar / r. 5 v.o.: slechts ... kenmerken hen;
Vl.: wordt slechts gekenmerkt door een paar eigen trekken / r. 4 v.o.: hun; Vl.: zijn
/ r. 3 v.o.: sprake; Vl.: spraak.
blz. 328 r. 2: helaas; Vl.: eilaas / r. 8: telkens als er; Vl.: iedermaal er / r. 16: als
ontbrak in Vl. / r. 18: zulke; Vl.: zoo'n / r. 22: op ontbrak in Vl.
e

e

blz. 329 r. 2: er ontbrak in Vl. en 1 dr. / r. 19: rondom; Vl. en 1 dr.: rond / r. 4
v.o.: binnenste; Vl.: binnenst / r. 3 v.o.: zal ons weldra ... lijken / Vl.: zal ons toch ...
lijken, weldra, / l.r.: meê; Vl.: van.
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Aantekeningen bij Beschouwingen
Deze ‘nieuwe bundel verzamelde opstellen’ verscheen in 1942, bij Uitg. Mij A.
Manteau N.V., Brussel.
blz. 333: Aan Camille Lemonnier.
Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1905, 3de jrg, blz. 35-40.
r. 18-20: Georges Rency, ps. van Albert Stassart, geb. 1875, stichtte in 1908 ‘La
Vie intellectuelle’, schreef o.m. in samenwerking met Henri Liebrecht ‘Histoire de la
littérature belge de langue française’ (1926) / Henri Vandeputte, geb. 1877, dichter
en romancier / Maurice Desombiaux (Des Ombiaux), 1868-1943 kunstcriticus en
letterkundige, vooral op het gebied van folkloristische verhalen en legenden /
Guéquier (in Vl.: Quéquier) misschien werd bedoeld Remi Ghesquière (1866), vooral
bekend als organist en componist, echter ook dichter en dramaturg / Georges Virrès
(1869-1946), Ps. van Henri Briers de Lumey, schrijver van streekromans en -verhalen
(Limburg en de Kempen.) Edmond Glesener, geb. 1874, schrijver van romans en
novellen, o.a. ‘Histoire de M. Aristide Truffaut, Artiste-découpeur’ (1898), ‘Le coeur
de François Remy’ (1904), ‘Chronique d'un petit pays’ (1912-'13), / André Ruyters,
geb. 1876, schreef o.m. ‘Douze petits Nocturnes (1895), ‘Les Jardins d'Armide’
(1899).
blz. 334 r. 15: werd; Vl.: wordt / r. 24: hun Frans; Vl.: hùn Fransch / r. 26: deze;
Vl.: die.
blz. 335 r. 2: onverbiddelijke; Vl.: stelselmatige.
blz. 336 r. 6 en 7: politiek; Vl.: staatkunde / r. 10: nauwelijks; Vl.: niet / r. 13: slikken;
Vl.: inslikken / r. 19: Deze enquête werd gehouden in 1902 door ‘Le Messager de
Bruxelles’. Na afloop van de enquête schreef Verm. er in genoemd blad een art.
over: ‘Public “belge” et public flamand’ (21-11-1902).
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blz. 337 r. 15: in Vl. gedachtestreepje achter genoeg / r. 26: beperktheid; Vl.:
vernepenheid.
blz. 338 r. 5: die; Vl.: díe / r. 3 v.o.: meer misschien dan, in Vl. en Besch. stond
dat, hetgeen als drukfout verbeterd werd.
blz. 339 r. 12: zij; Vl.: zíj / r. 13: benepen; Vl.: vernepen / zij; Vl.: zíj / r. 18: droegen!;
Vl.: droegen, omdat ze wisten dat ze hun land schooner maakten? / r. 23: anders;
Vl.: ànders / r. 25: en dat; Vl.: en dan dat.
Op blz. 480 van dezelfde jrg van ‘Vlaanderen’ staat onder het hoofd
‘Aanteekeningen’ nog de volgende nota van Vermeylen:
‘La Vie Belge’. - In de opstellen, die Camille Lemonnier onder dien titel in de
Fransche ‘Revue’ uitgaf was er een en ander dat ons leelijk tegen de borst stuitte
(zie Vlaanderen Jan. 1905). Nu ‘La Vie Belge’ als boek verschenen is, stellen we
gaarne vast, dat de hier gewraakte zinnen of weggevallen of merkelijk verzacht zijn.
Camille Lemonnier zal dus enkel uit onwetendheid gezondigd hebben ... Maar wat
een verrassing, dat een ‘Belgische’ schrijver ditmaal op den Vlaming gelet heeft, en
naar hem zelfs welwillend geluisterd!
blz. 341: Christen Ideaal.
Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1905, 3de jrg, blz. 187-196.
blz. 342 r. 1: geloven; Vl.: gelóóven / r. 4 v.o.: gevoel en; Vl.: gevoel èn.
blz. 344 r. 5: in Vl. dubbele punt achter verdeelt; r. 15: in Vl. komma achter plicht
/ r. 17 en 18: geestelijke schoonheid; Vl.: Geestelijke Schoonheid.
blz. 345 r. 2: kunst; Vl.: kunstwerk / r. 3: achter is. in Vl. nog de zin: Zeker zal ze
niet meenen dat alle christelijke kunst goede kunst is. / r. 12: der acht zaligheden
... zelven, verbeterd naar de tekst van mej. Belpaire, in Besch. stond: der acht
zaligheden zelf, en de zaligheden zelf. / r. 23: veropenbaring; verbeterd naar mej.
Belpaire; in Vl. en Besch. stond: openbaring.
blz. 347 r. 1: werk; Vl.: Werk / r. 7: omdat; Vl.: omdàt / r. 8: geloven; Vl.: gelóóven
/ l.r.: haar; Vl.: hare.
blz. 348 r. 13: haar; Vl.: hare / r. 18: het kruis was, verb. naar mej. Belpaire; in
Besch. stond: het kruis van.
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blz. 349 r. 5: Namen als Milton; Vl.: Namen als die van Milton / r. 11: de kunst; Vl.:
de (cursief gedrukt) groote kunst / r. 15 en 17: doordat; Vl.: omdat.
blz. 350.r. 3: vroeger; Vl.: hooger / r. 8: doordat; Vl.: omdat / toch; Vl.: tóch / r. 18:
doordat; Vl.: omdat / geleefd; Vl.: gelééfd / r. 22: onze ganse; Vl.: heel onze.
blz. 351 r. 7: de Oudheid, die: Vl.: de Oudheid, die Oudheid, die / r. 17: kortzichtig;
Vl.: kortzichtig en vernepen / l.r.: veropenbaring; in Besch. en Vl.: openbaring;
verbeterd naar mej. Belpaire.
blz. 353 r. 6: hare; Vl.: hàre / r. 7: haar; Vl.: hare.
e

In ‘Dietsche Warande en Belfort’, 1905, 1 halfj. blz. 542-548, reageerde mej. Belpaire
op de critiek van Vermeylen, in een artikel ‘Het Ideaal van Mr Aug. Vermeylen en
het Christen Ideaal’. In het begin schrijft zij, doelend op het artikel van Vermeylen:
‘... artikel dat men aanzien mag als een ontwijkend antwoord op mijne bespreking
van zijne Verzamelde Opstellen.
‘Waar mijnerzijds waardeering, heusche sympathie en warme geestdrift sprak,
met eenige algemeene voorbehoudingen, verkoos Mr. Vermeylen een passend
antwoord te ontduiken door zelf als aanvaller op te treden.’
Daarna verdedigt zij opnieuw de stelling dat er maar één waarheid is, nl. de
christene, en ‘ééne abstrakte, absolute schoonheid, onafscheidbaar van deze
waarheid, uitstraling van deze waarheid’, en: ‘Daar de Christene openbaring het
hoogste en volste licht ontsluit, brengt zij ook aan het menschdom het hoogste en
volste ideaal van schoonheid.’
Naar aanleiding hiervan schreef Vermeylen in ‘Vlaanderen’ (1905, blz. 336) nog
een kort antwoord:
Nog eens ‘Christen-ideaal’. In ‘Dietsche Warande en Belfort’ weert zich mej.
Belpaire tegen mijn kritiek van haar ‘Christen Ideaal’: kritiek ‘die enkel de kleine
kanten van het werk doet uitschijnen en, bij laatste ontleding, eene karikatuur
oplevert’.
Maar waarom poogt mej. Belpaire nergens te bewijzen, dat ik haar denkbeelden
bewust of onbewust zou verdraaid hebben of verminkt?
In mijn kritiek - die, tusschen haakjes, met de studie van
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mej. Belpaire over mijn ‘Verzamelde Opstellen’ volstrekt niets te maken heeft - heb
ik niet ‘het Katholicisme’, noch welk geloof ook, ‘zoeken te kleineeren’, ik heb mijn
levensideaal tegenover het christelijke niet gesteld, ik heb eigenlijk de vraag van
de verhouding tusschen de kunst en het geloof niet behandeld; ik ben alleen
opgekomen tegen het exklusivisme dat zegt: daar de katholieke leer het hoogste
en volste ideaal van schoonheid bezit, staat de katholieke kunst veel hooger dan
welk ander, en is zij waarlijk DE kunst.
Dat zégt mej. Belpaire, dàt heb ik bestreden; dat was niet ‘de kleine kant’, maar
de hoofdstrekking van haar boek. En dàt is nog eens de stelling, die zij in haar
antwoord verdedigen wil. Daar zij echter geen nieuwe argumenten bijbrengt, houd
ik me eenvoudig aan hetgeen ik in 't April-nummer van ‘Vlaanderen’ schreef: de
kunst mag niet in de eerste plaats beoordeeld worden naar het soort van geloof dat
er in leeft; datgene wat de wezenlijkste waarde van de kunst uitmaakt is niet het
monopolie eener Kerk.
e

In ‘Dietsche Warande en Belfort’, 1905, 2 halfjaar, blz. 95-102, komt mej. Belpaire
in een bespreking van Vermeylen's Verzamelde Opstellen Tweede Bundel nogmaals
op hetzelfde onderwerp terug, waarop in ‘Vlaanderen’ 1905, blz. 480, een korte
opmerking van Vermeylen volgt, onder het hoofd Aanteekeningen: We zitten op
een weer, zooals de houtzager zegt: in de jongste ‘Dietsche Warande’ verwijt mej.
Belpaire mij, dat ik de diskussie, met haar over ‘Christen Ideaal’ gevoerd, nu liefst
wil ontwijken. Eén enkel en laatste woord: ik ontwijk die zéker: want al heb ik me
herhaaldelijk nóg zoo klaar uitgedrukt (o.a. in 't April-nr) toch gaat mej. Belpaire
maar onverstoorbaar voort met te bestrijden wat ik níet gezegd heb - en wie kan
daar tegen op?
Naar aanleiding van Vermeylen's artikel ‘Christen Ideaal’, verscheen ook een
e

artikel van Karel van den Oever ‘Christen Ideaal’ in De Groene Linde, 1905, 1 jrg,
blz. 180-191, waarin Vermeylen's zienswijze wordt veroordeeld.
blz. 354: ‘ De Last ’ van Gustaaf Vermeersch.
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’, I905, 3 jrg, blz. 331-335. Noot bij de titel: 2 dln, bij
C.A.J. Van Dishoeck, Bussum.
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r. 14: zelfs geen tragischen schok meer; Vl.: zelfs den tragischen schok niet meer.
blz. 355 r. 10: zwoelten; Vl.: zwoelte / r. 14: en; Vl.: én / r. 18: binnenste: Vl.:
binnenst / r. 21: slaperig, muf; Vl.: muf-verslapen / r. 4 en 3 v.o.: buiten zich of in
zich zelf; Vl.: buiten hem of in hemzelf.
blz. 356 r. 15: narigheid; Vl.: miserie.
blz. 357. r. 16: één; Vl.: ééne / r. 23: doordat; Vl.: omdat.
blz. 358 r. 5: gelukkig; Vl.: gelukkiglijk.
blz. 359 l.r.: noch Teirlinck; Vl.: of Teirlinck.
blz. 360: Vlaams voor 't Assisenhof van Brabant.
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1906, 4 jrg., blz. 253-257. In Vl. steeds: Assizenhof.
/ r. 11: opzienbarende zaak in Vl. tussen aanhalingstekens / r. 16: Cenci-romantiek:
Beatrice Cenci (1577-1599) liet tesamen met haar stiefmoeder Lucrezia Petroni en
haar oudste broer Giacomo, haar vader, de Romeinse edelman Francesco Cenci,
in 1598 vermoorden wegens zijn grote wreedheid. Er volgde een sensationeel
proces, dat eindigde met de terechtstelling van de drie hoofdschuldigen. Shelley
behandelde deze geschiedenis in zijn drama ‘The Cenci’ (1819), Guerrazzi in zijn
roman ‘Beatrice Cenci’ (1854) en Stendhal in ‘Les Cenci’ (1837). / r. 21: vergissing;
Vl.: vergissingen.
blz. 361 r. 2: requisitoir; Vl.: rekwisitorium / r. 5 v.o.: ongelukkig; Vl.: ongelukkiglijk.
blz. 362 r. 2: hof der gezworenen; Vl.: hof en de gezworenen / r. 20: de propos
délibéré, cursief in Vl. / r. 24: in geen geval, cursief in Vl.
blz. 363 r. 9: requisitoir; Vl.: rekwisitorium.
blz. 365 r. 1: is; Vl.: ís / r. 4: in de practijk, cursief in Vl. / l.r.: lage; Vl.: lagere.
blz. 366: De Bisschoppen en de Vlaamse Zaak.
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1906, 4 jrg, blz. 493-503. r. 4: waarachtig niet; Vl.:
waarachtig / r. 8: werd door; Vl.: werd het door.
blz. 367 r. 5: dit; Vl.: dat / Staatsuniversiteit; Vl.: Staatshooge-
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school / deze hun ook; Vl.: ook deze hun / r. 17: bij voorbaat; Vl.: op voorhand / r.
21: stoelen of banken; Vl.: banken en stoelen / r. 5 v.o.: iets, cursief in Vl.
blz. 368 r. 10: Het zij; Vl.: Het weze / r. 13: ook; Vl. óók /
blz. 369 r. 8: talen; Vl.: spraken / r. 13: mannen van 't vak; Vl.: vakmannen / r. 25:
als taal van het onderwijs; Vl.: als voertaal / r. 2 v.o.: in Vl. komma achter die / l.r.:
het stuk mede ondertekend; Vl.: mede het stuk ondertekend.
blz. 371 r. 3: van de; Vl.: van / r. 23: dat; Vl.: dàt.
blz. 372 r. 19: de komma achter Toch, ontbrak in Besch., hersteld volgens Vl. /
l.r.: hier blijven ... stil; Vl.: hier staan we een oogenblikje.
blz. 373 r. 9: alle volken; Vl. àlle volken / r. 16: taal; Vl.: voertaal / alle; Vl.: àlle /
l.r.: redenen: Vl.: redens.
blz. 374 r. 14: alle; Vl.: àlle / r. 15: zal; Vl.: zàl.
blz. 375 r. 21: wat hij verwachten mag; Vl.: waaraan hij zich te houden heeft.
blz. 376 r. 8: van een universiteit; Vl.: eener hoogeschool / r. 14: zich die; Vl.: zich
die / r. 22: bijzonders, cursief in Vl. / r. 24: vertalen, cursief in Vl.
blz. 377 r. 9: welken; Vl.: den welken / r. 17: vertalen; Vl.: overbrengen / r. 2 v.o.:
nl.: ‘De Bisschoppen en de Vlaamsche Hoogeschool’ door Lodewijk de Raet, Vl.
1906, blz. 534-548.
blz. 378 r. 19: van hun; Vl.: hunner / r. 2 v.o.: hen; Vl.: hèn.
blz. 379: Flaubert vertaald.
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’ 1907, 5 jrg., blz. 37-41, onder ‘Letterkunde’ (rubriek
Leven en kunst) met als titel: G. Flaubert's De Legende van H. Juliaan den
Herbergzame, door Dirk Coster vertaald. - Rotterdam, Meindert Boogaerdt Juni,
1906.
r. 13: Dirk Coster; Vl.: de vertaler / l.r. ce verbe; Vl.: et ce verbe.
blz. 380 r. 3: in Vl. komma achter wist / r. 4: van hun; Vl.: hunner / r. 11: achter
page, in Vl. nog: (Corresp. IV, 223).
blz. 382 r. 2 v.o.: de schikking; Vl.: die schikking.
blz. 383 r. 15: bij dezen; Vl.: bij hem.
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blz. 384 r. 5: vergl. ook blz. 644 van dit deel / r. 22: gans; Vl.: ganschelijk.
blz. 386: Een Kroniek van Willem Kloos.
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1907, 5 jrg, blz. 116-123, onder de titel ‘Kroniek’.
e

Vergl. ook andere art. over Willem Kloos: ‘Willem Kloos en de 18 -eeuwse Dichtkunst’
(dit deel blz. 453), ‘Aan Willem Kloos’ (‘De Nieuwe Gids’, 1929, blz. 572). r, 18:
Willem Kloos schreef o.m. over ‘De Wandelende Jood’ (Nwe Gids, 1906-1907, blz.
275): ‘Neen, wat sommigen ook mogen beweren, den heer Vermeylen komt slechts
hooge lof toe voor zijn kunstwerk, de hoogste lof waarschijnlijk, dien hij zich kan
wenschen, en wel deze, dat hij een ouderwetsch onderwerp, dat, zooals het was,
e

ons lateren slechts een ijdel kinder-sprookje kon lijken, met zijn 20 eeuwsche geest
nieuw leven in heeft geblazen en het zoo gemaakt heeft tot iets moderns, waar de
tegenwoordige lezer niet slechts voor zijn kunstgevoel, maar ook voor zijn
gedachteleven, pleizier van heeft.’
blz. 388 r. 1: zie dit deel blz. 117 e.v. / r. 6: zie aant. bij blz. 117 / r. 10: zie
‘Hollandse en Vlaamse literatuur’, blz. 283 e.v. van dit deel / r. 25: zie dit deel blz.
297. Kloos schreef hierover (Nwe Gids, blz. 268): ‘Zoo'n bewering, die (de heer
Vermeylen vergeve het mij) wezenlijk kant noch wal raakt, vind ik b.v. op bladzijde
158 van dezen bundel, waar ik het volgende lees (volgt de alinea ‘De meeste goede
Hollandse gedichten ... zielbeweging zelve’) In de eerste plaats is dit m.i. minder
duidelijk gezegd, in de tweede plaats beslist-onjuist.
‘Indien toch emotie en beeld niet één zijn, begrijp ik niet te best wat de schrijver
kan bedoelen met het wèl evenwijdig loopen dier twee. Zijn plastische uitdrukking
hier lijkt mij meer een oratorische stijlwending, dan de zuivere weergave van iets
wat hij wezenlijk heeft gedacht en gezien’.
blz. 389 r. 21: Kloos zinspeelde ook op een artikel van Stijn Streuvels in de Nwe
Rott. Crt van 18 Januari 1907 ‘die, in een prikkelbare stemming verkeerend over
een zeer oirbaar vermoeden van den Antwerpenaar Jan van Nijlen, omtrent Gezelle's
dertigjarig stilzwijgen, de heele tegenwoordige N.-Nederland-
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sche dichtkunst in den doofpot stoppen wil. Uit dit alles... zou men kunnen afleiden
dat de Vlamingen ons eigenlijk niet zoo heel goed kunnen zetten, indien niet bleek
uit het objectieve gedrag van letterkundigen als Jan van Nijlen, dat niet alle
Zuid-Nederlanders zulke eenzijdige nationalisten zijn.
‘De slotsom is dus: wat Vermeylen over de kwestie's in zijn eigen land beweert,
in zijn kritieken, verdient ten volle onze sympathetische aandacht: maar tegen
Holland vliegt hij wel eens in, als een stier tegen een rooden lap; het beste doen wij
dus waarschijnlijk, mocht het weer gebeuren, om met een zachten glimlach een
beetje op zijde te gaan. Wij zullen de Vlamingen nooit met gelijke munt betalen,
maar altijd blijven onthouden, dat zij onze wel wat wilde, maar ons aan het hart
liggende jeugdige broeders en, hopen wij, toekomstige landgenooten zijn.’ / r. 2
v.o.: rechtstreekse stond in Vl. tussen aanhalingstekens.
blz. 390 r. 7: zie blz. 297 van dit deel, r. 14 / r. 21: buiten Jan van Nijlen; Vl.: buiten
dien jongen heer, dien hij, zoo 'k me niet vergis, Jan van Nijlen noemt,.
blz. 391 r. 4: krapzittende; Vl.: schrapzittende / r. 10: de tekst van Kloos luidde
(Nwe Gids blz. 272): ‘De Hollandsche lezer zal dus goed doen, die Vermeylen's en
Streuvels' innerlijke antipathie tegen Holland en de Hollanders ziet als wat zij is: de
onnadenkende wildheid van nog jeugdige krijgslieden en wij zullen hun de hand
blijven bieden van helpende waardeering, omdat zij, al is hun begrip niet altijd ruim,
toch kranig-krachtige en oorspronkelijke talenten zich toonen, die huizenhoog uitrijzen
boven hun grootendeels van 't Hollandsche klassicisme decadeerende en heusch
niet zoo talentvolle voorgeslacht.’ / r. 4 v.o.: ‘objectief’, slaat op volgende, passage
uit het artikel van Kloos (Nwe Gids blz. 269): ‘Wezenlijk, het is een allerernstigste
taak om over het letterkundig werk van andren juist te oordeelen; - slechts uiterst
weinig menschen zijn daarvoor goed berekend, want vóór alles heeft men daartoe
af te leggen elk bijzonder gevoel voor zijn eigen natie, eigen geloof, en eigen
voortreffelijkheid, om niets over te houden dan een zuiveren, fijnen, door langdurige
oefening verruimden en gekuischten en dus alles objectief onderzoekenden en op
zijn waarde proevenden smaak.
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‘Dr Jonckbloet schoot in die objectiviteit, zooals wij, uit enkele voorbeelden reeds,
konden opmaken, maar al te vaak tekort, en ook August Vermeylen zit nog te veel
in zijn particuliere voorliefde, als vechter, voor het schoone en ook mij lieve
Vlaandrenland bevangen, dan dat hij altijd juist in zijn meening over ons, Hollanders,
zou kunnen zijn.’
blz. 392 r. 11: in te werken; Vl.: in te leven / r. 15: inschikkelijkheid; Vl.:
toegevendheid / r. 18: toon; Vl.: tóón / r. 19: de gedachtestreep was in Vl. een kort
verbindingsstreepje, dus: onverstandig- en noodeloos-kwetsend.
blz. 393 r. 20: zie dit deel blz. 190 e.v. / r. 2 v.o.: zijn; Vl.: zijne / De hier, en op de
volgende blz., bedoelde tekst van Kloos luidde (Nwe Gids blz. 271-272): ‘Een sterk
staaltje van dien vechtersaard (van Vermeylen) is zijn geheel onnoodig polemiekje
met Frans Netscher. De heer Netscher had verband gelegd tusschen de herleving
der Noord-Nederlandsche poëzie in 1880, en die der Vlaamsche in later tijd.
‘Vermeylen, die niets dan een apart staande Vlaming wil wezen, gedoogt dat
echter niet. De Vlamingen hebben zoowat niets aan Noord-Nederland te danken,
ja, zelfs insinueert hij met halve woorden, dat eer het tegenovergestelde waar zou
kunnen zijn. Want ‘Langendonck dichtte reeds Kloos'sche sonnetten, voordat Kloos
verzen had uitgegeven’ (Dus reeds vóór 1880, toen van Langendonck zelf nog maar
achttien was?)
Wat ik echter van Langendonck las (in de ‘Vlaamsche Oost’) draagt het jaartal
1891, en doet, in zijn niet bepaald gevoelig, maar redenaarsachtig en zwaarwoordig
karakter, veelmeer denken aan de opgewonden-verstandelijke Vlaamsche dichtkunst
van het vorige geslacht, dan aan iets wat uit Noord-Nederland kwam.
‘Laten de Vlamingen toch ophouden met zulke plotselingopkomende, niet
doordachte beweringen, waar hoogstens hun zelfgevoel, maar geenszins de
historische waarheid baat bij vindt!
‘Ik zeg dit niet, om van Langendonck of Vermeylen onaangenaam te wezen:
integendeel. De eerste lijkt mij, te oordeelen naar de verzen van hem, die ik ken,
aan het Vlaamsche vers wat
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stevigheid te willen geven, en de laatste is een sympathiek strijder voor de belangen
van zijn eigen stam.
‘Maar - de heer Netscher moge dan wat absoluut gesproken hebben, zonder op
alle medewerkende factoren te letten - ik houd het toch óók voor zeker, dat de
Vlaamsche literatuur van heden geenszins zou geworden zijn wat zij thans, gelukkig,
is, indien de Noord-Nederlandsche literaire herleving haar niet zoo krachtig ware
voorafgegaan. Natuurlijk heeft de moderne Vlaamsche letterkunde, zoowel in haar
gedachteleven - om de zoo geheel andere omstandigheden, waarin zij verkeert als in haar productie, andere elementen, die wij hier niet bezitten, en zelfs niet
behoeven. Want ware dat met zoo, dan zou zij niet veel meer geweest zijn dan een
nakomer op haar Noordelijke zuster, en dat is zij gelukkig heelemaal niet.
‘Doch dat er een, om zoo te spreken, subliminaal verband bestaat tusschen de
herleving, eerst van de Hollandsche, daarna die van de Vlaamsche literatuur, al
kunnen wij dat verband, dat schuilt in den onbewusten geestelijken ondergrond der
dingen, niet tot in de fijnste details naspeuren, is zoo zeker als twee maal twee is
vier. De heer Vermeylen echter, wiens hart gloeiend klopt voor zijn vaderland, schijnt
gedacht te hebben, dat Netscher de Vlamingen als een soort van dekadenten
beschouwd wil zien, en daarop heeft hij vlam gevat. Maar daarom wil ik hem de
verzekering geven, dat noch in den heer Netscher, noch in iemand van ons,
Noorderlingen, die malle gedachte ooit opgekomen is.’
blz. 394 r. 5: ‘objectief’, zie de aant. bij blz. 391, r 4 v.o. / l. r.: in Vl. twee
uitroeptekens achter hebben.
blz. 395 r. 12: iemand hier; Vl.: een onzer / r. 3 v.o.: van hun; Vl.: van hunne.
blz. 396: Over Leuzen, en Victor de Meyere.
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’ 1907, 5 jrg, blz. 164-168, onder ‘Kroniek’. r. 11: als
er; Vl.: in zoover er / r. 17: in Vl. een gedachtestreep achter verstramt.
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blz. 397 r. 6: ‘gedachte’; Vl.: ‘gedàchte-’ / r. 15: kunst stond in Vl. gespatieerd / r. 4
v.o.: indruk, in Vl. cursief.
blz. 398 r. 1: doordat; Vl.: omdat / r. 1 en 2: waar we niet de technische vaardigheid
missen; Vl.: afgezien van de technische vaardigheid die er ter uitdrukking noodig is
/ r. 4: in Vl. een gedachtestreep achter worden / r. 8: wordt; in Besch. stond worden,
werd verbeterd naar Vl. / r. 15: eentonige stond in Vl. gespatieerd / r. 22: in Vl. stond
in een noot aangegeven: Uitgave van De Seyn-Verhougstraete te Aalst / r. 23: zowat;
Vl.: nu zoowat.
blz. 399 r. 10: vies; Vl.: viezig / r. 15: in Vl. gedachtestreep achter staan / r. 20: in
Vl. gedachtestreep achter lijn.
blz. 400 r. 8: in Vl. dubbele punt achter heeft / r. 11: doordat; Vl.: omdat / r. 13:
milieu; Vl.: midden / r. 20: ongemeen; Vl.: bizonder.
blz. 401 r. 1: zo; Vl.: zóó / r. 12: zij; Vl.: weze / r. 14: we best kunnen; Vl.: we
kunnen / l. r.: vorder; Vl.: vraag.
blz. 402: Een Standpunt.
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1907, 5 jrg, blz. 372-381, onder de rubriek ‘Kroniek’,
gedateerd 18 Juli 1907. In 1941 herdrukt in de bundel ‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren.
blz. 403 r. 5 v.o.: schieten; Vl.: schichten / l. r.: knopje; Vl.: knopjen.
blz. 405 r. 18: maar stond in Vl. gespatieerd.
blz. 406 r. 4: zijn stond in Besch. niet cursief, in Vl. wel, werd daarom in dit deel
cursief gedrukt (vergl. kunnen, drie regels verder, dat in Besch. wel cursief stond,
evenals in Vl.).
blz. 408 r. 4: in zijn hoofd; Vl.: in zijnen kop.
blz. 409 r. 7: zij; Vl.: weze.
blz. 410 r. 6: bestaan; Vl.: gewoon bestaan / r. 2 v.o.: gelukkig; Vl.: gelukkiglijk.
blz. 411 r. 4 v.o.: zien, in Vl. gespatieerd.
blz. 412 r. 6: zoete en bittere; Vl.: zoets en bitters / r. 12: achter zitten. in Vl. nog:
kijkend naar u, de zware tafel waar ge als klein kind om gespeeld hebt, / r. 15: kamer,
gespatieerd in Vl. / r. 3. vo.: schoonheid, in Vl. met een hoofdletter.
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blz. 413 r. 22: anderen; Vl.: ânderen.
blz. 414: Nog eens om ‘Een Standpunt’.
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1907, 5 jrg, blz. 567-568. Herdrukt in de bundel
‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren.
r. 3: zakelijk; Vl.: zaakrijk.
blz. 415 r. 13: jongere; Vl.: jóngere / r. 23: verhouding, cursief in Vl.
blz. 416 r. 1: doordat; Vl.: omdat.
blz. 417: ‘ Het Uitzicht der Dingen ’ van Streuvels .
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1907, 5 jrg, blz. 414-421, onder de rubriek ‘Kroniek’.
r. 13: is, gespatieerd in Vl.
blz. 419 r. 12: muziek, gespatieerd in Vl. / r. 5 v.o.: dat tijd genoeg heeft;. Vl.: dat
zijn tijd neemt.
blz. 420 r. 2: om zich zelf; Vl.: op zichzelf / r. 10: uitzicht, gespatieerd in Vl. / r. 14:
goed; Vl.: zoo goed / r. 18: haar; Vl.: hare / r. 20: ganse zijn; Vl.: gansche zijn
(gespatieerd).
blz. 422 r. 15: indrukken, gespatieerd in Vl.
blz. 423 r. 11: dit gemeen; Vl.: dat gemeen.
blz. 424 r. 19: Elke mens gaat op; Vl.: Elke zin gaat op / r. 4 v.o.: plechtigen; Vl.:
opgetogen.
blz. 426 r. 9: rondom; Vl.: om.
blz. 428: ‘Warhold’ van Adriaan van Oordt.
e

Opgenomen in ‘Vlaanderen’, 1907, 5 jrg, blz. 464-469 en 512-525, onder de titel
‘Warhold’ (Kroniek).
r. 1: in Vl. achter ‘Warhold’ een noot: Warhold door Adriaan van Oordt, 2 deelen,
bij C.A.J. Van Dishoeck te Bussum. / r. 18: bedoeling; Vl.: intentie.
blz. 429 r. 16: ongelukkig; Vl.: ongelukkiglijk.
blz. 431 r. 16: verbeeldingsvlak; Vl.: verbeeldingsplan.
blz. 434 r. 16: uiterlijk-decoratieve, in Vl. gespatieerd.
blz. 441 r. 8: ontgaan; Vl.: vermijden / r. 3 v.o.: opdringt; Vl.: opduwt.
blz. 442 r. 14: half-wilden; Vl.: toch half-wilden.
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blz. 453: Willem Kloos en de 18de-eeuwse Dichtkunst.
e

Opgenomen in ‘Ontwaking en Nieuw Leven’, Nieuwe Reeks, 10 jrg, 1910, blz.
209-229.
r. 17: achter meedelen -, in O & NL nog: daad van rechtvaardigheid en ook van
liefde, -.
blz. 456 r. 3: Henriëtte Roland Holst; O & NL: Henriëtte van der Schalk.
blz. 458 r. 25: niet; O & NL: níet.
blz. 459 r. 11: 1721; in Besch. stond abusievelijk: 1720 / r. 3 v.o.: ten onrechte;
O & NL: onrechtens.
blz. 460 r. 2: worden ontbrak in O & NL / r. 21: zulk een; O & NL: zoo'n.
blz. 462 r. 26: critici en literair-historici stond in O & NL tussen aanhalingstekens.
blz. 464 r. 23: één maat; O & NL: ééne maat.
blz. 465 r. 14: met de voorstellingen; met was in Besch. uitgevallen, hersteld naar
O & NL.
blz. 467 r. 4 v.o.: moest; O & NL: móest / r. 3 v.o.: zodat; O & NL: zoo dat.
blz. 468 r. 5: plans; O & NL: plannen / r. 6: óf; O & NL: ofwel.
blz. 469 r. 12: restje; O & NL: ietsje / r. 13: doordat; O & NL: omdat / r. 2 v.o.: wat
ontbrak in O & NL.
blz. 471: Hugo Verriest .
Verscheen als ‘Een Woord ter Inleiding’ tot ‘Werk van Hugo Verriest, door de
Vereeniging van Letterkundigen uitgegeven den 17 Augustus in 't jaar 1913’. Tevens
opgenomen als ‘Een Woord ter Inleiding’ in ‘Keurbladen Hugo Verriest, eerste deel
(De Standaard, Brussel).
blz. 472 l. r.: in ‘Werk’ en ‘Keurbladen’ achter te gelijk nog: van fijn geesteslicht
bij zooveel ongedwongen zwier en donzige frischheid, malsch ...
blz. 473 r. 5: bloeiend Vlaams wezen; Keurbl.: boeiend Vlaamsch wezen.
blz. 474: Ruusbroec .
Bewerking van een in het Frans gehouden voordracht in het
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‘Concert Noble’ voor de Assistance Discrète, op 7 December 1917, en van een
lezing die Verm. over het zelfde onderwerp in het Nederlands gaf in de Koninklijke
Bibliotheek op 2 December 1932. Het artikel werd ook opgenomen in de bundel
‘Proza’, Bibl. der Nederl. Lett. (1941).
blz. 492: Dante in 1921.
Rede gehouden op de Dante-Dag der Koninklijke Vlaamsche Academie, 19 Mei
1921. Opgenomen in Verslagen en Mededeelingen der Academie, Mei 1921 (blz.
267-274), herdrukt in de bundel ‘Proza’, Bibl. der Nederl. Letteren (1941). Een
overdruk van de redevoeringen, op de Dante-Dag gehouden, verscheen ook
afzonderlijk (Erasmus, Gent, 1921). Vermeylen publiceerde in 1909 ook een artikel
‘Dante’ in De Ploeg (blz. 129-132).
blz. 493 r. 22: Dimmi ove sono; in Besch: sonno, verbeterd naar de tekst van de
Divina Commedia / r. 23: Inferno, Vl, 82; in Besch. stond abusievelijk: IV, 82;
verbeterd naar de Divina Commedia.
blz. 496 r. 7: in het begin; Versl.: tegen het begin / r. 9: en; Versl.: èn.
blz. 497 r. 17: Fama di loro; in Besch. en Versl.: Fama di lor; verbeterd naar de
Div. Comm. / r. 19: Non ragioniam; in Besch. en Versl.: Non ragionam; verbeterd
naar de Div. Comm.
blz. 498 l. r.: eindigt; Versl.: eindigend.
blz. 499 r. 22: Dante zelf zegt; Versl.: Dante zegt zelf.
blz. 501 r. 2 v.o.: het enige dat aan; Versl.: dat alleen aan.
blz. 502 r. 1 en 2: dat onderwerp was nl.: ‘Dante in de Nederlandsche Letterkunde’
(Versl. en Meded. blz. 275-313) / r. 2 v.o.: vóórbeeld; Versl.: vóór-beeld.
blz. 503 l. r.: wijze; Versl. wijs.
blz. 504: Rik Wouters.
Inleiding tot: ‘Rik Wouters. Zijn leven. Zijn werk. Zijn einde. Een studie door A.J.J.
Delen’ (Antwerpen, Opdebeeck, 1922). In 1928 schreef Vermeylen een artikel ‘Rik
Wouters’ in de catalogus (blz. 15 en 16) van de tentoonstelling ‘L'Art belge depuis
l'Impressionisme, Exposition organisée à Paris sous les auspices
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de l'association de propagande artistique belge à l'etranger’ (Impr. Odry-Mommens,
Bruxelles).
r. 1: Gij; R.W.: Ge / r. 6: voor mijn eigen genoegen; R.W.: om mijn ... / r. 7: zijn
gezicht; R.W.: zijn geel gezicht.
blz. 505 r. 17: ochtend; R.W.: uchtend / r. 21: in de; R.W.: in die / r. 24: een; R.W.:
eene / r. 4 v.o.: gemakkelijk; R.W.: makkelijk. / Als datum stond in R.W. onderaan
vermeld: Kerstmis 1916.
blz. 507: Het Wezen van de Romantiek.
Voordracht gehouden in de Jaarlijkse Vergadering van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden, 10 Juni 1925, opgenomen in de Handelingen
van de Maatschappij 1925 (bijlage II, blz. 23-24), in 1941 herdrukt in de bundel
‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren.
In Hand. en in ‘Proza’ luidde de eerste alinea, voor ‘Ik beken...’ :
‘Mijn eerste plicht is ook de aangenaamste: ik hoef niet naar woorden te zoeken,
om de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde van harte te danken voor haar
vereerende uitnoodiging, en U te zeggen hoe blij ik ben, te dien gelegenheid weer
eens in aanraking te komen met het Hollandsche intellect.’
r. 4 v.o.: tot den geest; Hand.: nader tot den geest.
blz. 508, r. 6: dien; Hand.: díen / r. 4 v.o.: zulk een; Hand.: zoo'n / r. 2 v.o.: wordt;
Hand.: worde.
blz. 509 r. 18: dat; Hand.: dit.
blz. 510 r. 9: zie dit deel: Methode in Kunstgeschiedenis, blz. 194 e.v. / r. 11: vergl.
ook: Bijdrage tot de Critiek van Taine's ‘Philosophie de l'Art’ door A. Vermeylen,
verschenen in de Handelingen van het eerste taal- en geschiedkundig Congres te
Antwerpen, 17-19 Sept. 1910 (Antwerpen, Drukk. De Vos en Van der Groen, 1911)
blz. 21-27.
blz. 512 r. 16: worden ontbrak in Hand.
blz. 513 r. 26: dat wordt; Hand.: dat wordt nu / r. 3 v.o.: verdween nu; Hand.:
verdwijnt nu.
blz. 516 r. 12 en 13: Rousseau en Goethe ontbraken in Hand. /
Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1741-1803), Frans
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letterkundige, vooral bekend door zijn roman ‘Liaisons dangereuses’: ‘lettres
recueillies dans une société et poursuivies pour l'instruction de quelques autres’.
Hij speelde als agent van de Hertog van Orleans een belangrijke rol in de Franse
Revolutie.
blz. 517 r. 16: worden kan; Hand.: kan worden / r. 24: Een natuurlijk gevolg ... dat
ze de ontwikkeling; Hand.: Een in 't oog vallend gevolg ... dat ze de natuurlijke
ontwikkeling / r. 4 v.o.: omwasemd door; Hand.: omwasemd en omdoezeld van.
blz. 518 r. 2: leven; Hand.: Leven. / r. 17: volgens de leer van het vitalisme (eerst
verkondigd door Georg Ernst Stahl als reactie tegen de materialistische doctrines
van Boerhaave en Fr. Hoffmann, en door Van Helmont) kunnen de
levensverschijnselen niet herleid worden tot zuiver-causale mechanische krachten,
doch zijn afhankelijk van de werking van een ‘principe vital’ (de ‘ziel’). Deze leer
werd door de geneeskundige school van Montpellier verder uitgewerkt. Vooral het
werk ‘Nouveaux éléments de la science de l'homme’ van de dokter-filosoof
Paul-Joseph Barthez (1734-1806) had een groot succes en werd in alle Europese
talen vertaald.
blz. 520 r. 18 en 19: een gebrek; Hand.: een zeker gebrek.
blz. 521 r. 19: dat zoals; Hand.: dat, zooals.
blz. 522 r. 2: domme waarheid; Hand.: domme vastheid / r. 11: omgetoverd; Hand.:
opgetooverd / r. 20: tegen al wat hem kwetste; Hand.: tegen al wat hem bekneld
hield in harde omheining, wreekte hij zich over al wat hem kwetste.
blz. 523 r. 8 en 9: James Macpherson (1736-1796) Engels dichter die door zijn
uitgave van ‘The Works of Ossian’ (1765) (sombere Schotse lyrische prozastukken
geïnspireerd op oude overleveringen, door Ossian - een bard, zoon van Fingal,
legendarisch uit de 3e eeuw - die eerst voor werkelijk oud werden aangezien) veel
invloed uitoefende, vooral op de Duitse romantiek / Horatio Walpole (1717-1797)
Engels politicus en letterkundige, schreef historische werken, een roman ‘The Castle
of Otranto’ (typisch voortbrengsel van de Romantiek), maar werd vooral bekend als
schrijver van brieven, die hem de betiteling bezorgden van ‘the best letter-writer in
the English language’. / Thomas Percy (1729-1811), bisschop van Dromore, later
huiskapelaan van de
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hertog en hertogin van Northumberland, verwierf bekendheid door zijn ‘Reliques of
ancient English Poetry’ (1765), gebaseerd op een verzameling handschriften, die
hij ontdekte in het huis van Humphrey Pitt te Shifnal. / r. 17 en 19: dat geboren ...
vertegenwoordigers; Hand.: dat gaat van Jean-Paul Richter, geboren in 1763, tot
Hoffmann, geboren in 1776, en waarvan, tusschen die twee, als typische
vertegenwoordigers / r. 20-r. 3 v.o.: Jean Paul Richter, 1763-1825, Duits schrijver,
door zijn fantasie, diep gevoel en fijne humor voorloper van de Romantiek. Schreef
o.m. de romans ‘Die unsichtbare Loge’, ‘Titan’ en ‘Flegeljahre’ / Ann Radcliffe, geb.
Ward, 1764-1823, Engels romanschrijfster. Haar werken (ridder-, rover- en
spookgeschiedenissen, o.a. A Sicilian Romance (1790), The Mysteries of Udolpho
(1794)) zijn boeiend en goed geschreven / August Wilhelm von Schlegel, 1767-1845,
Duits criticus, taalkenner en dichter. Typisch vertegenwoordiger van de Duitse
Romantiek, die door zijn gave om literaire werken aan te voelen een nieuwe richting
gaf aan de aesthetische kritiek en de literatuurwetenschap. / Friedrich Daniel Ernst
Schleiermacher, 1768-1834, Duits predikant en hoogleraar in de godgeleerdheid.
Een universele geest die naast de theologie ook colleges gaf over dialectiek,
aesthetica, psychologie, staatsleer en paedagogiek. Samen met F. von Schlegel
vertaalde hij de werken van Plato. Zijn theologische grondgedachten, vastgelegd
in zijn werk ‘Der christliche Glaube’, beheersen een groot deel van de theologie der
19e en zelfs nog der 2oe eeuw. / Etienne Pivert de Sénancour, 1770-1846, Frans
letterkundige. Vooral bekend als de schrijver van de pessimistische roman
‘Obermann’. / Friedrich von Schlegel, 1772-1829, broeder van August Wilhelm.
Studeerde filosofie en filologie en werd professor in Jena, vanaf 1808 woonde hij
in Wenen. Door zijn werk voor het tijdschrift ‘Athenaeum’, dat hij samen met zijn
broer uitgaf, zijn roman ‘Lucinde’ en zijn ‘Fragmenten’ (aphorismen), kan hij
beschouwd worden als de theoretische grondlegger van de Romantische School.
/ Robert Southey, 1774-1843, Engels dichter, biograaf en essayist. Heeft enorm
veel geschreven. Leeft hoofdzakelijk voort als dichter van enige balladen, als schrijver
van een ‘Life of Nelson’. / Kaspar David
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Friedrich, 1774-1840, Duits landschapsschilder. / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling,
1775-1854, een van de belangrijkste figuren van het speculatieve Idealisme. Hij
doceerde wijsbegeerte te Jena, waar hij vriendschappelijke betrekkingen onderhield
met de gebr. Schlegel, vervolgens te Würzburg, München en Berlijn. / Walter Savage
Landor, 1775-1864, Engels schrijver, die zijn naam dankt aan zijn ‘Imaginary
Conversations’, enige bijzonder mooie lyrische gedichten en een aantal epigrammen.
/ Joseph von Görres, 1776-1849, als student vurig aanhanger van de revolutionnaire
ideeën.Werd leraar in de natuurkunde te Koblenz, in 1866 privaat-docent te
Heidelberg, waar hij met Arnim en Brentano de Heidelbergse romantische school
leidde. Keerde terug naar Koblenz en werd hoofdredacteur van de Rheinische
Merkur en tevens inspecteur van het onderwijs. In 1819, na de verschijning van zijn
‘Teutschland und die Revolution’, moest hij de wijk nemen naar het buitenland. In
zijn laatste levensperiode gold hij als de leider van het Katholieke Duitsland. / Joseph
Mallord William Turner, 1775-1851, Engels schilder, een der grootste zee- en
landschapsschilders, vooral aquarellist. Vroeg impressionist, min of meer visionnair.
/ Adelbert von Chamisso, 1781-1838, Duits dichter van Franse afkomst. Schrijver
van ‘Peter Schlemihl’. / John Constable, 1776-1837, Engels schilder, etser en
aquarellist, voornamelijk landschapsschilder. Wordt beschouwd als een voorloper
van de moderne kunst. / Philipp Otto Runge, 1777-1810, Duits schilder, een der
beste vertegenwoordigers van de Duitse Romantiek. / Niccolò Ugo Foscolo,
1778-1827, Italiaans dichter, aanhanger van de revolutionnaire ideeën. Tussen
1798 en 1802 schreef hij ‘Le Ultime Lettere di Iacopo Ortis’, dat men de eerste
Italiaanse roman genoemd heeft. Voorts oden, treurspelen, politieke,historische en
kritische werken. / Charles Nodier, 1780-1844, Frans schrijver, in 1824 directeur
van de Bibliothèque de l'Arsenal te Parijs. In zijn salon vormde zich de latere
Romantische School. Hij had grote invloed op de jonge schrijvers en dichters die
hem omringden en schreef zelf romans en verhalen in de geest van de Romantiek.
/ r. 20: J.P. Richter ontbrak in Hand., alle jaartallen in deze regels ontbraken in Hand.
/ r. 22: A.W. von Schlegel (1767), Chateau-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

931
briand; Hand.: Chateaubriand, de gebroeders Schlegel / r. 23-26: in Hand. ontbraken:
de Sénancour, F. von Schlegel, Southey, Friedrich en Landor / r. 26-29: Turner...
Chamisso (1781); Hand.: Turner, Constable, - een geweldige oogst van genialiteit!
blz. 524 r. 6-15: alle jaartallen ontbraken in Hand., terwijl de volgende namen niet
vermeld waren: Geyer, Manzoni, Grundtvig, Rude, Afzelius, de Quincey, Pellico,
Atterbom, Stagnelius, Delaroche, Thierry, Vörösmarty, Dumas père, Quinet, L.
Richter. Wei opgenomen was Lamartine, die in Besch. niet meer voorkomt. / Erik
Gustaf Geyer, 1783-1847, Zweeds historicus. Stichtte de Götiska förbundet, die
vaag-romantische doelstellingen nastreefde. Samen met Afzelius verzorgde hij de
uitgave van de ‘Svenska folkvisor från forntiden’ (1814-1817), een verzameling
volksliederen die van groot belang was voor de bestudering van de volkspoëzie en
tevens invloed uitoefende op de moderne dichtkunst. Door zijn werken ‘Svea rikes
häfder’ (1825) en ‘Svenska folkets historia’ (1832-1836) wordt hij beschouwd als
de grondlegger van de moderne Zweedse historiografie. / Alessandro Manzoni,
1783-1873, Italiaans schrijver, woonachtig te Milaan, hoofd van de romantische
richting. Zijn bekendste werk is ‘I Promessi Sposi’, voor het eerst verschenen in
1825. De enige door de schrijver erkende uitgave is echter die van 1840-1852,
waarin hij vele vormen verving door Florentijnse, als vrucht van een diepgaande
studie van de Toscaanse taal. / Nicolai Frederik Severin Grundtvig, 1783-1872,
Deens schrijver en predikant, aanhanger van de romantische filosofie en hevig
bestrijder van het rationalisme. De kern van zijn leer, het Grundtvigianisme, was de
geloofsbelijdenis, volgens hem het middelpunt van alle christelijke geloof. Hij streefde
naar volksontwikkeling berustend op de nationale overleveringen, waardoor naar
zijn mening het Christendom zich zou verdiepen, en hij richtte volkshogescholen
op om dit doel te bereiken. Hij schreef o.m. een wereldgeschiedenis bestemd voor
het volk, ‘Haandbog i Verdenshistorie’ (1833-1843) en dichtte zelf de psalmen die
door zijn volgelingen gezongen werden (Sangvaerk til den danske kirke, 1837-1841)
/ François Rude, 1784-1855, Frans beeldhouwer. Vervaardigde o.a. een beeld van
Jeanne d'Arc en het standbeeld van Maarschalk
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Ney te Parijs. Zijn beroemdste werk is de groep ‘La Marseillaise’ van de Arc de
Triomphe de l'Etoile te Parijs (1836). / Arvid August Afzelius, 1785-1871, Zweeds
predikant, vooral belangrijk door de verzameling van Zweedse volksliederen. Zie
de aant. bij Geyer, hierboven. / Thomas de Quincey, 1785-1859, Engels schrijver
en econoom, reeds jong verslaafd aan de opium. Schreef critisch, beschrijvend en
verhalend proza van blijvende waarde, o.a. ‘Confessions of an English Opium-Eater’
en ‘The English Mail Coach’. / Silvio Pellico, 1789-1854, Italiaans schrijver en patriot.
Wegens zijn toetreding tot de secte der Carbonari werd hij in 1820 gearresteerd,
eerst ter dood en daarna tot 20 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. In 1830 werd hij
echter in vrijheid gesteld. Reeds jong schreef hij treurspelen (o.a. ‘Francesca da
Rimini’, 1815). Hij werd beroemd door de beschrijving van zijn leven in de
gevangenis, ‘Le mie Prigione’, welke naast een ethisch-religieuse vooral ook een
grote patriottische invloed uitoefende. / Per Daniël Amadeus Atterbom, 1790-1855,
filosoof en een der grootste lyrische dichters van Zweden. Als student stichtte hij
de Aurorabund, waarin hij de nieuwe romantische kunst stelde tegenover het
classicisme. Zijn aanhangers kregen de naam Phosphoristen, naar het tijdschrift
Phosphorus, dat van 1810 tot 1813 verscheen. Met het stijgen der jaren werd hij
echter conservatiever. Bekend zijn van hem vooral zijn allegorisch drama
‘Lycksalighetens Ö’ (1824-1827) en een reeks biografieën ‘Svenska siare och
skalder’ (6 dln, 1841-1855). / Jean Louis André Théodore Géricault, 1791-1824,
groot Frans schilder, lithograaf en beeldhouwer, voorloper van Delacroix en
vernieuwer der Franse schilderkunst. Zijn stuk ‘Le Radeau de la Méduse’ (1819)
betekende het begin van de romantische beweging. / Erik Johan Stagnelius,
1793-1823, Zweeds dichter. Schreef eerst gedichten in XVIIIe-eeuwse stijl, twee
epische gedichten en de drama's ‘Sigurd Ring’ en ‘Visbur’. Gedreven door zijn zeer
slechte lichamelijke en geestelijke toestand, trok hij zich terug uit het leven en werd
een religieus asceet, hetgeen tot uiting komt in zijn ‘Vladimir den Store’ (1817). Hij
komt onder de invloed van de filosofie van Schelling en geeft zijn overtuiging weer
in ‘Liljor i Saron’ (1821-1822). / Paul Delaroche, 1797-1856,
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Frans schilder uit de Romantische School. Behandelde liefst historische onderwerpen
(bijv. de Moord op de Hertog van Guise). Wordt thans het meest gewaardeerd als
portretschilder. / Amédée Simon Thierry, 1797-1873, Frans geschiedschrijver
(Histoire des Gaulois jusqu'à la domination romaine, Histoire de la Gaule sous
l'administration romaine), broeder van J.N.A. Thierry (1795-1856), eveneens
geschiedschrijver en van groter belang dan A.S. Thierry. / Giacomo Leopardi,
1798-1837, Italiaans dichter en denker. Zijn leven werd beheerst door een
onoverwinnelijk pessimisme, ontstaan door de botsing van zijn verlangen naar liefde
en roem met de werkelijkheid. Dit pessimisme heeft hij in poëzie omgezet in zijn
‘Canti’, en beredeneerd in zijn brieven en in de ‘Operette morali’, een verzameling
prozawerken, voornamelijk dialogen. / Jules Michelet, 1798-1874, Frans
geschiedschrijver. Zijn werk, waar de wekroep van de Romantiek in klinkt, staat
onder invloed van de Duitse ideaalfilosofen en van de Italiaanse geschiedenis-filosoof
Vico. Zijn grote verdienste is dat hij de trots van het volk weer opwekte door het als
het ware te dwingen zijn werken te lezen, waarin het zijn traditie en zijn voorouders
terugvond. Zijn hoofdwerk is ‘Histoire de France’, 17 dln, 1833-1867. / Adam
Mickiewicz, 1798-1855, de grootste Poolse dichter. Van 1819-1823 was hij leraar
in het Latijn en Pools aan het gymnasium te Kowno. In 1824 werd hij wegens
toetreding tot een studentenvereniging verbannen naar Odessa. Zijn heldendichten
‘Konrad Wallenrod’ en ‘Grazyna’ versterkten in belangrijke mate het nationaal gevoel
van de Polen. Zijn ‘Pan Tadeusz’ (1834) is een der grootste landelijke epische
werken uit de wereldliteratuur. / Mihály Vörösmarty, 1800-1855, Hongaars dichter,
die enige tijd als de grootste dichter van zijn volk beschouwd werd. Redacteur van
de tijdschriften ‘Tudomânyos Gyüjtemény’ (Wetenschappelijke Verzameling) en
‘Athenaeum’. Zijn gedicht ‘Wekroep’ (1837) werd het Hongaarse volkslied. /
Alexandre Dumas, père, 1802-1870, Frans toneel- en romanschrijver, beroemd
door zijn ‘Les trois Mousquetaires’, met de vervolgen ‘Vingt ans après’ en ‘Le Vicomte
de Bragelone’, samen 36 dln, en ‘Le Comte de Monte Christo’, 12 dln. / Nicolaus
Lenau (ps. van

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

934
Nicolaus Niembsch von Strehlenau), 1802-1850, Hongaars dichter. Zijn diep gevoel,
welluidende taal en eigenaardige beelden geven aan zijh verzen een grote bekoring.
Zijn ‘Faust’ droeg veel bij tot vermeerdering van zijn roem. Zijn zwaarmoedigheid
nam door een ongelukkige liefde zo'n omvang aan dat hij van 1844 af in een
krankzinnigengesticht verpleegd moest worden. / Edgar Quinet, 1803-1875, Frans
letterkundige. Zijn ‘Rapport sur les épopées françaises du XIIe siècle’ (1831) werd
scherp beoordeeld, waarna hij zich tot de politiek bepaalde. In 1840 werd hij professor
in de buitenlandse letterkunde te Lyon, in 1842 aan het Collège de France te Parijs.
Hij werd echter ontslagen wegens zijn inmenging in de politiek en de uitgave van
‘Les Jésuites’ (samen met Michelet). Na de Februari omwenteling van 1848 werd
hij lid van de Constituante, daarna van het Wetgevend Lichaam. Bij het decreet van
9 Januari 1852 werd hij uit Frankrijk verbannen, waar hij na de val van het Tweede
Keizerrijk weer terugkeerde. / Ludwig Richter, 1803-1884, Duits schilder en illustrator.
Hij wijdde zijn kunst vooral aan het sprookje en het gezinsleven. Zijn uitstekende,
vriendelijke en geestige houtsnee-illustraties waren zeer geliefd.
blz. 526: Onze Na-oorlogse Literatuur.
Openingsrede van Prof. Dr Vermeylen, bestuurder der Kon. Vl. Academie voor
het jaar 1927, op de ‘Plechtige Vergadering’ van 26 Juni 1927; opgenomen in Versl.
en Meded. der Academie, 1927, blz. 681-688. In 1941 herdrukt in de bundel ‘Proza’,
Bibl. der Ned. Letteren.
r. 18: literaire werken; Versl.: literair werk / r. 19-21: het is het... ontsproot; Versl.:
de bewogenheid waar het uit oprees, en onder die persoonlijke bewogenheid de
meer algemeene waar zij zelve aan ontsproot.
blz. 529 r. 7: In Versl. komma achter Maar / r. 11: belang zal hebben; Versl.:
belang zal wekken / r. 24: gestorvenen; Versl.: afgestorvenen.
e

blz. 531 r. 3: in ‘De Vlaamsche Letteren van Gezelle tot Heden’, blz. 134 (3 dr.
de tekst is licht gewijzigd). / r. 8: een individuelen; Versl.: den individueelen.
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blz. 533 r. 14: tijdperk; Versl.: tijdvak / r. 19: verkneuteren; Versl.: verkneukelen.
blz. 534 r. 1: hun niet; Versl.: hun nog niet.
blz. 535 r. 21: den Vlaamsen roman; Versl.: het Vlaamsche boek.
blz. 536 r. 14: die ons groter maken; Versl.: die ons ik grooter maken / r. 23: zijn
bloed; Versl.: ons bloed / r. 3 v.o.: universiteit; Versl.: hoogeschool.
blz. 537 r. 12: maak; Versl.: maakt / r. 17: voor: bevrijding uit onze vreesachtige
omzichtigheid, stond in Versl. nog: bevrijding uit onze beklemde atmosfeer.
blz. 538: Heildronk op Herman Teirlinck bij zijn vijftigsten Verjaardag.
Opgenomen in het Herman Teirlinck Gedenkboek 1879-1929, blz. 8-10.
r. 18: zulke manieren; H.T.G.: zoo'n manieren.
blz. 539 r. 16: demonisch; H.T.G.: daimonisch.
blz. 541: Onze grote Interviews. Een half Uur met Pieter Bruegel.
Opgenomen in ‘Vandaag, Vlaamsche halfmaandelijksche Kroniek’, 15 Febr. 1929.
r

Zie ook: ‘Brueghel et l'art italien’ (Cahiers de Belgique 1928, Febr. n blz. 1-8), ‘Het
Levensgevoel bij Pieter Brueghel’ (Meiboek, 1930).
blz. 542 r. 10 en 11: rijpe peer; Vand.: rijke peer / r. 16: o Jeminie;
Vand.: o Jemenie / r. 4 en 3 v.o.: bij het schrijven zulke ruige kemels door? Vand.:
bij het spreken zulke ruige kerels door? / l.r.: zulk een; Vand.: zoo'n.
blz. 543 r. 11: achter gevoelens. in Vand. nog: En dan word ik nijdig, want ik zie
wel, wat een eigen macht in den kerel zit.
blz. 544 r. 17: nu zo?; Vand.: zoo nu?
blz. 545 r. 9: pollevijen; Vand.: pollevieën.
blz. 546: De Geest van James Ensor.
Opgenomen in ‘Vandaag’, 1 Maart 1929, blz. 40 en 41, in een reeks art. van
verschillende schrijvers n.a.v. de James Ensortentoonstelling in het Paleis voor
Schone Kunsten te Brussel. Herdrukt in de bundel ‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren
(1941).
r. 3: hier ontbrak in Vandaag.
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blz. 548 r. 24: tenslotte schijn is; Vand.: tenslotte wellicht schijn is.
blz. 550 r. 8: meesterlijk; Vand.: menschelijk / r. 23: ganse zee;
Vand.: heele zee / r. 4 v.o.: Ideeën?; Vand.: Raca voor ideeën! /
Danken we; Vand.: Maar danken we.
blz. 552: ‘De Jazz-speler’ van Maurice Roelants.
Opgenomen in ‘Vandaag’, 1929, 1 Mei, blz. 137-138.
r. 9: staan we geheel; Vand.: staan we nu geheel.
blz. 555 r. 11: die; Vand.: de / l. r.: is ook; Vand.: is dan ook.
blz. 558: Gezelle's Betekenis.
Inleiding tot de jubileumuitgave van Guido Gezelle's Volledige Werken, 1930, blz.
IX-XIII. Werd ook opgenomen in het Alg. Handelsblad van 28 April 1930. In 1941
herdrukt in de bundel ‘Proza’, Bibl. der Nederl. Letteren.
r. 10: welbekende; Inl,: eenvoudige / r. 11: van eigen grond en eigen gemoed;
Inl.: van eigen gemoed / r. 15: op-end-op; Inl.: op-en-top.
blz. 559 r. 18: in Inl. dubbele punt achter muziek.
blz. 560 r. 22: geheel zijn met wat; Inl.: geheel zijn wat / r. 24:
Niets anders; Inl.: Niet anders.
blz. 563: In Memoriam Karel van de Woestijne.
Opgenomen in ‘Groot-Nederland’, 1930, Maart nr, blz. 293-300. Vergl. ook andere
art. over Karel van de Woestijne: ‘Karel van de Woestijne, Glorie van onze Taal’
(‘Vandaag’, 1929, 20 Oct., blz. 368), ‘Karel van de Woestijne, le Poète de l'Ame
moderne’ (‘Monde’, 31 Aug. 1929), ‘Karel van de Woestijne’ (‘Monde’, 9 Juni 1928),
‘Karel van de Woestijne, De Vlaamsche Primitieven, hoe ze waren te Brugge’
(‘Vlaanderen’, 1903, blz. 143-144). In het Van de Woestijne-nummer van ‘Vandaag’
(20 October 1929) wordt de rij artikelen geopend door een korte bijdrage van Aug.
Vermeylen: ‘Karel van de Woestijne, Glorie van onze taal’, waarvan het begin enige
overeenkomst vertoont met de eerste alinea's van het art. in Gr. Nederland: ‘Het
valt me zoo moeilijk, thans over Karel van de Woestijne te schrijven, bekropen als
ik ben door het gevoel, dat onze arme woorden slechts de wijding ontnemen aan
de groote stilte, die deze doode rondom zich uit-
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breidt. En we zijn nog niet bij machte, den omvang te beseffen van het verlies.
‘Ik kan hem alleen zien, zooals ik hem de laatste maal zag, twee dagen voor het
eind. Hij sluimerde. Eerst herkende ik hem haast niet, daar zijn baard gegroeid was.
Maar de rust van dat gelaat met de ingevallen slapen was zoo ontstoffelijkt, dat het
vers van Mallarmé van zelf in mij opkwam: Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le
change ... Alleen zijn diepste, zijn eeuwige wezen, ontdaan van het toevallige der
dagen, straalde daar zoo zacht, naakt-eenvoudige geheimenis.’
r. 7: ontstoffelijkt; Gr.N: zoo onstoffelijkt / r. 10: hetzelfde vers van Mallarmé citeert
Verm, eveneens in ‘Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot’, dit deel blz.
762
blz. 565 r. 22: waar het niet; Gr.N: waar het althans niet / r. 3 v.o.: vermoeinis;
Gr.N: vermoeienis.
blz. 566 r. 16.: kracht; Gr.N: de kracht / r. 26: (1928) ontbrak in Gr.N.
blz. 567 r. 12: voor Het Bergmeer in Gr. N: nog: De Leemen Torens (met Herman
Teirlinck) 1928.
blz. 568 r. 17: dunkt me; Gr.N: lijkt me / r. 25: algemeen mag heten; algemeen
verspreid mag heeten.
blz. 569 r. 1: in de latere; Gr.N: in latere.
blz. 570 r. 7: Het betrof een artikel in de Nwe Rott. Crt, over de Belgische
beeldhouwer Victor Rousseau. K.v.d.W. schreef naar aanleiding daarvan in het
Dagboek van den Oorlog (18 Jan. 1915) in de N.R.C. (opgenomen in deel VIII van
het Verzameld Werk van K.v.d.W., blz. 293-296).
blz. 572 r. 1: in Gr.N verbindingsstreepje tussen cerebraal ontledend.
blz. 574: Constant Permeke.
Inleidend woord tot ‘Constant Permeke’ door A. Stubbe C.S.S.R. (1931) blz. 7-11.
blz. 576 r. 20: als de natuur; Inl. W.: als de natuur: maar in het minste herkennen
we de macht van de natuur.
blz. 577 r. 19: in plaats van de eerste zin van deze alinea stond in Inl. W.: Want
het eerste en laatste dat van Permeke moet gezegd
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worden lijkt me simpel dit: dat hij een schilder is. Hij bestaat alleen door de middelen
die de schilderkunst eigen zijn. / r. 4 v.o.: niet anders; Inl. W: niets anders / r. 3 v.o.:
gehelen; Inl. W: heelen.
blz. 579: Breitner.
Inleidend woord tot de catalogus van de Breitner tentoonstelling te Brussel, Januari
1932.
blz. 580 r. 4 v.o.: Doch Manet verklaart; Inl. Cat.: Doch Manet, dien hij trouwens
niet gekend heeft, verklaart.
blz. 582: De Gebroeders van Eyck.
Rede gehouden op de Van-Eyck-Hulde in de Alg. Vergadering van het Congres
voor Kunstgeschiedenis te Gent, en opgenomen in het tijdschrift ‘Kunst’, 1932, blz.
r

166-174. Zie ook ‘Les Van Eyck’ (L'Art Vivant, 1925, N , 18, blz. 7-9).
blz. 583 r. 3 v.o.: in ons leeft; Kunst: thans in ons leeft.
blz. 584 r. 6: beschouwing; Kunst: bekrachtiging.
blz. 585 r. 1: beschouwing; Kunst: betrachting / r. 22: Er is in;
Kunst: Er is er in / r. 26: stellen; Kunst: schuiven.
blz. 586 r. 23: hare; Kunst: haar.
blz. 587 r. 8: gedachte; Kunst: aandacht / r. 17: vergeestelijkt;
Kunst: vergeestigd en vergeestelijkt / l.r.: onzen geest; Kunst: ónzen geest.
blz. 588: Een Portret van Vandervelde.
Voorwoord in het Frans, Nederlands, Duits, Engels en Spaans, tot ‘Quarante
Croquis et Dessins. Emile Vandervelde vu par Jean Maillard’, 1932 (L'Eglantine,
Paris, Bruxelles). De Franse tekst verscheen ook in ‘Le Peuple’, 21 avril 1932.
r. 4: een der voornaamste ... verschijnen; Voorw.: één der mannen die in de groote
geschiedenis van dezen tijd, als de hoogste belichaming van het Socialisme zullen
verschijnen. / r. 8: pakkende; Voorw.: een pakkende / l. r.: onmiddellijk succes;
Voorw.: onmiddellijke uitslag.
blz. 589 r. 8 en 9: hetzelfde toegewijde geloof; Voorw.: dezelfde toewijding van
geloof.
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blz. 591: Hoger Onderwijs en Cultuur.
Rectorale rede bij de plechtige heropening der leergangen in de Rijksuniversiteit
te Gent, October 1933, gepubliceerd in het ‘Verslag over den Toestand der
Universiteit gedurende de academische Jaren 1931-1932, 1932-1933 en 1933-1934’,
blz. 114-119.
blz. 591 r. 15: om aandacht; Versl.: uw aandacht.
blz. 594 r. 20: geoorloofd; Versl.: veroorloofd.
blz. 595 r. 23: spoorboekje; Versl.: treinboek.
blz. 601 r l. r.: achter vergeven zult. in Versl. nog:, en ik dank U voor Uw
welwillende aandacht.
blz. 602: Conscience en zijn Leeuw van Vlaanderen.
Rede gehouden op de Conscience-hulde (3 Dec. 1933) van de Kon. Vl. Ac. ter
e

gelegenheid van de 50 verjaring van Conscience's dood. De vergadering werd
bijgewoond door de Koning en Koningin, de Hertog en Hertogin van Brabant, de
Min. van Openbaar Onderwijs en vele andere hoogwaardigheidsbekleders.
Opgenomen in Verslagen en Mededeelingen van de Academie, 1933, blz. 827- 830.
Vergl. het art. ‘De Wedergeboorte (De Moderne Vlaamsche Letterkunde I)’ in
e

‘Universum’, Nr 386, 1934, 9 jrg., blz. 5-9, en ‘Hendrik Conscience’ (De witte
Kaproen, 1912).
blz. 603 r. 1: zo dat; Versl.: zoodat / r. 2: hoorden; Versl.: gehoord hebben / r. 4:
Wonderjaar; Versl.: Wonderjaer.
blz. 606 r. 16: was ... aan het werk; Versl.: vierde ... hoogtij / r. 2 v.o.: herkennen;
Versl. erkennen.
blz. 608: Herinneringen aan Johan de Meester.
Opgenomen in Verslagen en Mededeelingen van de Kon. Vl. Ac., April-Mei 1935,
blz. 457-464.
r. 1: achter 17 Mei '31 in Versl. nog: op een avond in den Rotterdamschen
Kunstkring.
blz. 609 r. 3 v.o.: wordt; Versl.: werd / l.r.: die hem jong hield.; Versl.: die hem jong
hield: want jong zijn, dat is in voeling blijven met het hart van menschen en dingen.
Daarna nwe alinea: Zijn liefde was...
blz. 610 r. 1: zoetachtige; Versl.: zoetappelachtige.
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blz. 611 r. 3 v.o.: krankzinnig; Versl.: krankzinnige, al hebben ze ten slotte moeten
toegeven, dat er in onzen waanzin, zooals in dien van Polonius, toch wel methode
zat. / r. 2 v.o.: Gelukkig; Versl.: Gelukkiglijk.
blz. 614 r. 3 v.o.: neerploffen; Versl.: terecht komen.
blz. 616 r. 14 en 15: dat meegaande; Versl.: dat opene, dat meegaande / r. 18:
nauwkeurig; Versl.: nauwkeurigst.
blz. 619 r. 1: nagedachtenis; Versl.: gedachtenis.
blz. 620: Jakob Smits.
Rede gehouden op de Academische Zitting te Mol, op 6 Oct. 1935, ter herdenking
van Jakob Smits. Opgenomen in: ‘Jakob Smits; Herdenking / Commémoration,
1855-1935’ blz. 9-14, herdrukt in de bundel ‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren (1941).
e

blz. 620, voor de 2 alinea in Herd. J.S. nog: Dames en Heeren, het Comité van de
hulde aan Jakob Smits ben ik bizonder dankbaar, dat het mij gegeven wordt, hier
voor hem, den Meester, te getuigen.
blz. 621 r. 16: groot; Herd. J.S.: gróót / zijn die Kempen een deel van het mensdom;
Herd. J.S.: zijn die Kempen bij hem een stuk van de wereld geworden, die Kempische
menschen een deel van het menschdom.
blz. 625 r. 10: spelen; Herd. J.S.: afspelen / r. 17: gehele; Herd. J.S.: heele / r.
18: dit; Herd. J.S.: dat.
blz. 626: De Vlaamse Letteren en het Volk.
Rede gehouden op de Hoogdagen der Vlaamse Letteren, November 1937 en
opgenomen in ‘De Gemeenschap’, Januari 1938.
blz. 632: Het Gedenkteken van Koningin Astrid.
Opgenomen in de ‘Volksgazet’ van 8 Juni 1938. Maakte deel uit van een reeks
artikelen: ‘Wat de vooraanstaande Kunstcritici en de Menschen van het Vak over
het Werk van Minne denken’, geplubliceerd naar aanleiding van de critiek op het
Gedenkteken van Koningin Astrid.
r. 10: zie dit deel blz. 16 en 17.
blz. 636: Kunst en Moraal.
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Opgenomen in ‘Leiding. Vlaamsch Socialistisch Maandschrift’, Mei 1939, blz.
260-265, herdrukt in de bundel ‘Proza’, Bibl. der Ned. Letteren. Dit artikel is een
bewerking van een voordracht, gehouden voor het Vlaams Pleitgenootschap van
Brussel, op 28 Februari 1939.
r. 18: werd een stelselmatige; Leid.: werd door Jezuïeten een stelselmatige.
blz. 637 r. 26: Pierre Nicole (1625-1695), Frans godsdienstig schrijver, controversist
en moralist, doceerde te Port-Royal filosofie en letterkunde.
blz. 638 r. 17: dan de rede; Leid.: dan wat de rede.
blz. 639 r. 4: volstrekt in Leid. vet gedrukt / r. 7: voor absolute; Leid.: voor een
absolute.
blz. 642 r. 7: vergl. blz. 634 van dit deel / r. 8: kàn zijn; Leid.: zijn kàn / r. 11:
waardig is; Leid.: maar waardig is / r. 17: samenvat; Leid.: vervat / r. 20 .: zeloten:
zij die met onverdraagzame ijver andersdenkenden bestrijden en vervolgen / r. 21:
mogen; Leid.: mógen / r. 25: dik; Leid.: duimdik.
blz. 643 r. 18: was; Leid.: is.
blz. 644 r. 18 en 19: schoonheid, die op aarde niet te vinden is; Leid.: schoonheid.
De beelden van het Parthenoon doen ons droomen van een volmaaktheid, die op
aarde niet te vinden is / 1. r.: vergl. ook blz. 384 van dit deel.
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Aantekeningen bij Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot
Deze studie vormt het proefschrift, waarmede Vermeylen in 1899 aan de Vrije
Universiteit te Brussel de doctorsgraad verwierf. Afzonderlijke hoofdstukken
verschenen in het Tweemaandelijks Tijdschrift V, I, blz. 92, 259, 387 en II, 66., terwijl
het inleidend hoofdstuk ‘De dichtkunst der Renaissance’ werd opgenomen in de
eerste bundel der ‘Verzamelde Opstellen’, 1904 (blz. 153-171). In boekvorm was
de dissertatie dan al verschenen in 1899 bij de Nederlandse Boekhandel te
Antwerpen; die uitgave werd later overgenomen door C.A.J. van Dishoeck te Bussum.
Later schreef Vermeylen een kort opstel (3 blz.) over V.d. Noot in de uitgave ‘Honderd
Grote Vlamingen’; het is een samenvatting van hoofdzaken uit het proefschrift.
In de nagelaten papieren van Aug. Vermeylen bevindt zich een omvangrijke map
met voorwerk voor zijn boek over v.d. Noot. Daarin zijn verzameld:
e

1 ) De vrijwel definitieve tekst, in handschrift, van het ‘Voorwoord’ en van hoofdst.
II ‘Van der Noots Jeugd’. Kleine verschillen met de boektekst ontstonden voornamelijk
door het in de tekst brengen van enige passages, oorspronkelijk voor noten bestemd.
Ook die noten zijn voor een groot deel in definitieve tekst aanwezig.
e

2 ) Een ouder ontwerp in handschrift ‘Leven van v.d. Noot in Antwerpen vóór
e

uitwijking’, dat in het onder 1 ) genoemde hoofdstuk werd verwerkt, maar uitvoeriger
verscitaten heeft.
e

3 ) Het hoofdstuk over ‘Het Bosken’ ten dele in vrijwel definitieve vorm, ten dele
in vroeger staat.
e

4 ) Een hoofdstuk over het ‘Theatre’, naar de inhoud gelijk aan dat in het boek,
hele passages ook naar vorm gelijk, maar voor de rest in 't boek omgewerkt.
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e

5 ) Vele détails uit de hoofdstukken over de XII boeken ‘Olympiados’, de ‘Ecstasis’
en de ‘Poëticsche Werken’. Uitvoerige lijsten der gedichten met de geadresseerde
personen uit de verschillende edities dier Poëticsche Werken.
e

6 ) Een volledig afschrift van de ‘Apodixe’ van Grenerus en van v.d. Noots eigen
inleiding bij ‘Das Buch Ecstasis’ volgens het exempl. der Berlijnse bibl.; daarbij
nauwkeurige omschrijving van inhoud en vorm van gedicht en platen (tesamen 34
blz. folio).
e

7 ) Genealogische aantekeningen en een stamboom van v.d. Noots geslacht tot
op Arnould Uten-Steenweghe, dit v.d. Noot, laatste helft 13de eeuw.
e

8 ) Vele losse blaadjes en kaarten met citaten en samenvattingen van
beschouwingen over v.d. Noot door Wellekens, Willems, Snellaert, Jonckbloet,
Gräsze, Herford, en uit de biograf. wdbk. van v.d. Aa, Huberts-Elberts-v. d. Branden,
Deschamps-Brunet (Man. d. libr.), Helbig (Annuaire d. l. Soc. d'Emulation de Liège)
enz. enz.
e

9 ) Losse blaadjes met aantekeningen over metriek en rijm in v.d. Noots werk en
in dat van zijn tijdgenoten in de Nederlanden en daarbuiten.
e

10 Schriftelijke antwoorden van vele bibliotheken in binnen-en buitenland op
Vermeylen's informatie naar aanwezigheid van werken van v.d. Noot. Deze gegevens
zijn in de bibliografie verwerkt.
e

11 ) Losse vellen met beschouwingen over v.d. Noots tijdgenoten als Hauwaert,
de Heere, Heyns, v. Mander, Coornhert, Spiegel, Duym enz.
Het heeft in deze uitgave geen zin op dit voorwerk, dat in het proefschrift is
verwerkt, uitvoerig in te gaan. Waar echter in de uiteindelijke tekst opmerkelijke
toevoegingen plaats vonden of passages uit een oudere opzet werden geschrapt
of gewijzigd, leek het waardevol zulke voor-varianten te noteren.
De hier volgende aantekeningen geven haast varianten in de andere publicaties:
o

1 ) zonder in enige beoordeling te treden van Vermeylens waarderingen, enige
aanvullingen en correcties op zijn onderzoekingen uit de door anderen voortgezette
studie van de dichter.
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2 ) korte inlichtingen over persoon en werk van de vele figuren vooral uit de
Renaissance- en rederijkerstijd, die Vermeylen te berde brengt. Daarbij is, als
overtollig, nagelaten aantekeningen te geven over de bekend veronderstelde
dominerende dichters, als in Italië: Petrarca, Boccaccio, Ariosto; in Frankrijk: Marot
en de pleiade-dichters; in de Nederlanden: Houwaert, de Heere, van Mander, van
Hout om van Hooft en Vondel niet te spreken.
Van aantekeningen is vanzelfsprekend ook afgezien bij die personen, waarover
V. zelf in de tekst het weinige bekende vermeldt of in een noot inlichtingen geeft.
Bovendien leek het een overmatige belasting dezer aantekeningen (niet in het kader
dezer uitgave passend en trouwens menigmaal onbereikbaar) bijzonderheden te
geven over de velen, aan wie V.d. Noot in zijn Poëticsche Werken verzen opdroeg;
bij verscheidene gevallen vindt men trouwens een noot van de schrijver zelf.
De teksten van Ronsard, du Bellay en Marot door Verm. geciteerd werden
gecontroleerd door Prof. Dr Fernand Desonay, voor welke medewerking hem hier
hartelijk dank moge worden gezegd.

I.
Hier volgen dan eerst de Varianten. (behalve die uit het voorwerk).
Wanneer men de tekst van Vermeylens proefschrift en die van de artikelen in het
Tweemaandelijks Tijdschrift naast elkaar legt, valt onmiddellijk op, dat niet alleen
de bladspiegel gelijk is, maar alle regels ook dezelfde woorden bevatten en een
zelfde lettertype is gebruikt. Zelfs kleine miszettingen (een te hoog puntje bijv.) keren
terug. Een paar maal is er slechts een verspringing in de bladzijden, daar in het
Tijdschrift een vervolgstuk weer boven aan begon, wat de hoofdstukken in het boek
niet doen. Het is dan ook aan geen twijfel onderhevig: voor beide publicaties is
hetzelfde zetsel gebruikt. Dit kon te gemakkelijker omdat V. zijn boek liet drukken
op de Amsterdamse Boek- en Steendrukkerij, v/h. Ellerman, Harms & Co. Slechts
zesmalen vond ik dan ook een verschil, veroorzaakt dus door de correctie der
onderscheiden proeven.
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blz. 652. l. r.: gevolgen, Tw.T.: uitslagen.
blz. 663 r. 16: Defense ... francaise, Tw.T.: Deffence ... françoise.
blz. 685 r. 6: haarlemse, Tw.T.: Haarlemsche.
blz. 672 r. 22: Van zijn huwelijk, Tw.T.: omtrent zijn huwelijk.
blz. 687 r. 15: Rederijker, Tw.T.: rederijker.
blz. 753 r. 11: alle de poetische werken, Tw.T.: alle de werken.
Veel omvangrijker zijn de tekstvarianten van het hoofdstuk ‘De Renaissance’ in de
e

Verzamelde Opstellen. De tekst in de 2 druk van die bundel is de laatstelijk door
V. gecorrigeerde en er zou dus gegronde reden zijn deze te kiezen, vooral ook
omdat verschillende passages, die onzuiver Nederlands zijn, werden gewijzigd.
Daarmede zou echter de eenheid van het boek geschaad zijn; de alleen in dit
hoofdstuk (in Verz. Opstellen) verbeterde wendingen en spellingseigenaardigheden
(bijv. het gebruik van hoofdletters) komen in de andere hoofdstukken herhaaldelijk
voor. Daarom werd de voorkeur gegeven aan een herdruk van de boektekst ook
voor dit hoofdstuk met nauwkeurige opgave der varianten. De titel in Verz. Opstellen
luidt: De Dichtkunst der Renaissance, Inleiding tot ‘Leven en Werken van Jonker
Jan van der Noot’.
e

Hier volgen de varianten in de 2 druk (1922):
blz. 652 r. 3: dier langzaam: van die / r. 4: men niet uit te leggen heeft: niet met
zekerheid uit te leggen is / r. 15: Is er ene: Is er b.v. een / r. 16: van bijv. de
ontdekking: van de ontdekking.
blz. 653 r. 4: westelijk Europa: West-Europa / r. 7: het grote midden: de groote
macht geweest was, die... / r. 11: komma na had / r. 12 en 13: Oudheid (hoofdletter)
/ r. 17: géén komma na moest / r. 20: gesteld worden tot: gesteld worden met / r.
22: wiens vormen: waarvan zij de vormen. / r. 23: ene verdieping: een / r. 25:
noodwendig ene verdieping: noodzakelijk een verdieping / r. 28: deel uit van ene:
van een.
blz. 654 r. 3: hoe langs zo meer: hoe langer hoe meer / r. 13: rond hem: rondom
hem / r. 17: werken: inwerken / r. 21: rond twijfel: rondom twijfel / r. 23: schijnt te
groeien: groeit / r. 26: verbreidt: verbreedt /l. r.: ene inleiding: een
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blz. 655 r. 2: komma na ontwikkeling / r. 18: geen komma na matigen / l. r. komma
na Oudheid.
blz. 656 r. 1: opgewekt: gewekt / r. 4: en als de vorm was: en als het ware de
vorm was / r. 15: de germaans-christelijke romantiek: de germaans-christelijke der
M. / r. 20: wanneer: terwijl / r. 25: komma na vatten.
blz. 657 r. 5: zoveel niet meer: nu minder / r. 12: pogingen: pogen / r. 13:
volbrenging: volbrengen / r. 19 en, 20: rekenschap: rekening / r. 28: als ene muziek:
als muziek / l. r. in ene: in een.
blz. 658 r. 7: westelijk Europa: West-Europa / r. 8: betekende: geteekende / r. 15:
beperkten: beperkte / r. 15: Italiaansche Wedergeboorte (hoofdletters).
blz. 659 r. 8: edelheid: adel / r. 16: komma na Erasmus / r. 23: rond haar: rondom
haar.
blz. 660 r. 7: opgolft: opgolft, ópgolft / r. 8 en 11: Italiaansche (hoofdletter) / r. 21:
wat uit te drukken was: wat uitgedrukt moest warden / r. 23: het doel: tot doel / r.
24: die Renaissancedichters: de
blz. 661 r. 5 en 6: komma's na verrassing en geval / r. 12: ene ‘madonna’: een /
r. 24: den laatsten: den laatste.
blz. 662 r. 3: zou geven: zou brengen / r. 10: allegorie (geen hoofdletter) / r. 14:
Italiaansche Wedergeboorte (hoofdletters) / r. 25, 26 en 27: Franse, Latijnsche,
Grieksche (hoofdletters).
blz. 663 r. 2: in plaats van () streepjes / r. 3: eigen-Franse (hoofdletter) / r. 7: zijne
bewonderde: zijn / r. 11: na werd puntkomma / r. 16: Défence: Deffence; francaise:
françoise / r. 17 en 21: Fransche, Nederlandsche (hoofdletters) / r. 25: kieselegische:
kiesch elegische / r. 26: de edelheid: het edele.
blz. 664 r. 9: bracht: bracht het / r. 10: geen: tot geen / r. 11: letterkunde teweeg:
letterkunde / r. 13: Spaansche, Italiaansche, Fransche (hoofdletters) / r. 16:
Italiaansche / r. 19: allen: alle / r. 20: over-rijken: overrijken / r. 25: Fransche / r. 28:
zond men gewoonlijk naar Parijs studeren: zond men om te studeeren gewoonlijk
naar Parijs / l. r.: Italiaansche.
blz. 665 r. 6 en 7: smaak. Maar: smaak; maar / r. 11: De eerste, zong zij: Zij uitte
het eerst / r. 12: rond haar: rondom haar.
blz. 666 r. 15: Jonker Van der Noot: Jonker Jan van der Noot /
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r. 16 en 17: inplaats van () streepjes / r. 18 en 19: beseffen welke omwenteling der
Nederlandse lyriek zijn naam voor ons moet betekenen: beseffen, dat hij eene
omwenteling der Nederlandsche lyriek als 't ware verpersoonlijkt.
Onder het hoofdstuk staat links de datering: 1898.

II Verklarende en aanvullende aantekeningen.
blz. 649 r. 10: Valerius Andreas was hoogleraar teLeuven en begon daar, in 1623,
zijn Bibliotheca Belgica, woordenboek over de Nederlanden en beroemde
Nederlanders. Sweertius, d.i. Franciscus Sweerts, gaf in 1628 zijn Athenae Belgicae.
J.F. Foppens, hoogleraar te Leuven vulde in 1729 de Bibliotheca Belgica tot het
e

einde der 17 eeuw aan. J.N. Paquot publiceerde van 1763-1770 zijn Mémoires
pour servir à l'histoire littéraire des dixsept provinces des Pays-Bas, de la principauté
de Liège et de quelques contrées voisines.
blz. 651, noot 2. Merkwaardig is dat de Verhandeling van Snellaert hier vermeld
wordt als cour(onnée par l') Acad(émie) roy(ale); op de titelbladz. stond natuurlijk:
bekroond door de Koninlijke Akademie te Brussel.
blz. 658 r. 21: Juan Boscan (± 1490-1542) en Garcilasso de la Vega (± 1503-1536)
voerden de Italiaanse versvormen in de Spaanse dichtkunst in; zij dichtten sonnetten
naar Petrarca, herderszangen enz. Boscan vertaalde de Cortigiano (Hoveling) van
Castiglione. Garcilasso de la Vega oefende grote invloed uit op de Europese
pastorale literatuur. / r. 22: Sa de Miranda (1485-1558) paste de Ital. versmaat aan
aan de Portugese poëzie; hij schreef ook proza-toneelstukken naar het voorbeeld
van Plautus en Terentius. / r. 24: Martin Opitz (1597-1639), studeerde te Leiden bij
Heinsius, werd in Duitsland de vader van de barok. Hij schreef sonnetten, oden,
epigrammen (Martini Opicii Teutsche Poëmata 1624, een verzamelwerk, uitgeg. d.
Zinggref), een opera Daphne, vertalingen van Sophocles, Seneca, Sidney en het
belangrijk theoretisch werk: Buch von der deutschen Poeterey.
blz. 661, r 7: Francesco Maria Molza (1489-1544) leefde aan het hof van Ippolito
de Medici en Alex Farnese; hij was een der tweede-
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e

rangs Petrarcisten in de 16 eeuw, destijds o.m. beroemd door de tijdens een
gevaarlijke ziekte tot zijn vrienden gerichte elegie ‘Ad Sodales’ en de ‘Nimfa Tiberina’,
naar een idylle van Theocritos geschreven voor zijn vriendin Faustina Mancini. / r.
16: Pietro Aretino (1492-1556), schoenmakerszoon, die door vleien en dreigen zich
grote rijkdom verzamelde. De 6 dln zijn brieven, dikwijls obsceen, geven een
e

merkwaardig tijdsbeeld. Zijn Orazia is een der beste Ital. tragedies in de 16 eeuw.
blz. 662 r. 29: Jean Lemaire (de Belges) (± 1473-1525) afkomstig uit Henegouwen,
laatste der Franse rederijkers. Hij was thuis in de Ital. litteratuur, droomde er van
ze in 't Frans te evenaren (‘La Concorde des deux langues’ 1511). Hoofdwerk:
‘Illustrations de Gaule et singularités de Troie’ in 3 bkn. Verder ‘Les trois Contes de
Cupidon et d'Atropos’; ‘le Temple d'honneur et de Vertu’; ‘Epitres de l'Amant vert’;
‘Le Temple de Venus’ enz. / Guillaume Crétin († 1525), geschiedschrijver van Karel
VIII, Lodewijk XII en Frans I. Hij schreef in verzen 12 bkn. kronieken, verder o.m.
‘Chants royaulx, oraisons et autres petits traictés’. / Jean Molinet (1435-1507),
bibliothecaris van Margaretha van Oostenrijk, geschiedschrijver van Maximiliaan I.
Hij zette de kroniek van Chastellain voort van 1474-1506, maakte een
proza-bewerking van de Roman de la Rose, en schreef een ‘Art de Rhétorique’.
Zijn poëzie verscheen (1531) onder de titel: ‘Les faits et dicts de feu de bonne
mémoire Maistre Jehan Molinet...’.
blz. 665 r. 30: Andries van der Meulen dichtte spelen van Sinne, o.m. voor het
landjuweel te Antwerpen in 1497, maar is vooral bekend door het hier genoemde
leerdicht ‘Een suverlick boucxkin van der keteyvicheyt der menschelicker naturen
’ na zijn dood gedrukt te Gent, 1543. In ‘Die Urevander Doot’ (± 1516) vertelt Jan
van den Dale hoe de dood hem opeist in de droom en hij door bemiddeling der
heilige Maagd een uur uitstel verkrijgt.
blz. 667: Van der Noots Jeugd.
De onderzoekingen van Vermeylen aangaande V.d. Noots leven zijn uit Antwerpse
archiefstukken aangevuld door Fl. Prims: ‘De geschiedenis van J.J. v.d. Noot,
toegelicht door de Ant-
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werpsche archieven’ (Versl. en Med. Kon. Vl. Ak. 1929, blz. 599-636).
blz. 668 r. 16: kende Italiaans en Spaans. Hierbij voegde Verm. in het hschr. de
aantek.: ‘Dat hij in die twee talen dichtte is wellicht een pocherij, zoals er meer in 't
werk van Jonker Jan te vinden zijn ‘Mon Lut d'ivoire’ beweert hij in 't ‘Bosken’
Soit qu'en Tuscan ou Espagnol ie sonne,
Se sçait au gré de mes sens moduler...

blz. 670 r. 26: voorbeelden van dichtersbekroningen. Het hschr. geeft hier een
uitvoerige noot, aldus: ‘Reeds Fra Pacifico, dien de heilige Franciscus door de wereld
uitzond om den lof des Heeren te zingen, ontving den lauwerkrans van keizerlijke
hand. Dante had er aan gehad, zich zelf, in zijn ‘Gentil San Giovanni’ de kroon op
te zetten. Albertino Mussato die met zijne Eccerinis de reeks der moderne treurspelen
opende, werd door zijne medeburgers te Padua bekroond (1314), en zelfs de oude
meester van Petrarca, Convenevole, door het kleine stadje Prato. Over
dichtersbekroningen in Italië: Gaspary, Gesch. d. Ital. Lit. en G. Voigt. Die Wiederb.
d. klass. Altert., passim. Burckhardt I, 231.’
blz. 671 r. 2: Zanobi della Strada (ook di Strada, maar niet da Strada) geleerde
en iurist, had een Latijns epos over Scipio Africanus ontworpen en gedeeltelijk
voltooid, maar trok zich terug uit eerbied voor Petrarca, toen deze zijn ‘Africa’ gedicht
had. Toen Karel IV naar Italië kwam, beijverde hij zich de massa door ceremonies
te imponeren en liet o.m. op 15 Mei 1335 della Strada te Pisa kronen, tot ergernis
van Petrarca en Boccaccio. / r. 3: Francesco Filelfo (1398-1481), politicus, historicus,
dichter en paedagoog. Beroemd zijn zijn ‘Convivia Mediolanensia’ (1443). Hij schreef
verder o.m. een groot gedicht over 't leven van Johannes de Doper, 5 boeken oden,
en een grote verzameling epigrammen (‘De iocis ac seriis’) / r. 6: met enigen ophef
bekroond. In het hschr. hierbij deze noot: ‘Ook werd te Florence met grote
plechtigheid, als weleer voor Dante geschiedde, het lijk bekroond van beroemde
humanisten als Salutato,
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Lionardo Bruni, Marsuppini.’ / r. 13: vergeten had. In het hschr. geeft een noot de
restrictie: ‘met uitzondering van Enea Silvio Piccolomini, later paus Pius II, in 1442
door Frederik III, toen nog geen keizer, te Frankfort belauwerd. r. 14:/ Ugolino Pisani:
werd in de eerste helft van de 15de eeuw te Parma geboren en overleed op ongeveer
veertigjarige leeftijd. In 1437 promoveerde hij te Bologna. Hij leidde een zeer
avontuurlijk leven, was zowel rechtsgeleerde als dichter, schrijver van blijspelen en
musicus. Schreef o.m. de comedie ‘Repetitio Zanini’. / Agapito Cenci vond ik slechts
terloops vermeld als leerling van de Griek Chrysoloras; hij was aanwezig bij het
Concilie te Constanza in 1416. / Tommaso Cambiatori (1370?-1444), vermaard
jurist, dichter en filosoof, auteur van talrijke commentaren bij Aristoteles. Hij werd
‘poeta laureato’ gekroond door keizer Sigismond van Luxemburg. Hij liet een
verhandeling na ‘De iudicio libero et non libero’. Zijn voornaamste werk is een
vertaling van de Aeneis in ‘terza rima’. De ‘Eneide’ werd te Venetië gepubliceerd
door Bernardino di Vitale in 1532, door de zorgen van Giovan Paolo Vasio. Verder
voegde T.C. aan de fabelen van Aesopus een apologie toe in heroïsche verzen.
(Over T.C. een studie van Antonio Cremona Casoli, Reggio Emilia, 1931). Al deze
namen ontleende Vermeylen klaarblijkelijk aan de in het hschr. van zijn proefschrift
vermelde bronnen, met name Gaspari en Voigt (zie aantek. bij blz. 670, r. 26) /
Maffeo Vegio (1407-1458) schreef over opvoeding (‘De educatione liberorum, Paris
e

1511), voegde een 13 boek toe aan de Aeneïs. Andere Lat. gedichten: ‘Velleris
aurei libri IV’ (over het gulden vlies), ‘Astyanax’. Een episode uit het leven van de
heilige Antonius gaf hij in ‘Antoniados, libri IV’. / r. 15: Beccadelli Antonio Panormita
(1394-1471), is vooral bekend door zijn ‘De dictis et factis Alphonsi regis Aragonarum,
libri IV’ en door zijn ‘Hermaphroditus’, Bologna 1425, een verzameling, in disticha
gestelde, amoureuse en satirische epigrammen. / r. 17: Giantonio Porcello volgde
in de oorlog tussen Milaan en Venetië in 1451-52 de veldheer Jacopo Piccinino en
beschreef in de trant van Caesar diens oorlogsdaden: ‘Porcellii commentaria Jac.
Piccinini’. / r. 20: Paulus Melissus Schedius (1539-1602), zwierf door de Duitse
landen, Italië en Frankrijk. Naast zijn

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 2

952
Lat. gedichten (P. Schedii Cantiones IV et V vocum; P. Melissi Schediasmata poëtica)
gaf hij de Psalmen Davids in ‘Teutische gesangreymen’. / r. 23: Johannes Engerdus
(† ± 1587). Sedert 1572 professor te Ingolstadt. Hij schreef een vervolg op de
Annales Ingolstadienses van Rotmar, een epos over Karel V, ‘Carolidum libri III’ en
een theorie der verskunst: ‘Prosodia germanica de condendis rythmis germanicis’
(1 83). / Andreas Calagius (1549-1609), rector in Glatz, professor in Breslau,
publiceerde als humanistisch dichter ‘Epigrammatum centuriae libri VII’ en ‘Biblidis
sive miraculorum libr. X’. Daarnevens zijn ‘Davidis Psalterium metrice’. / Hierbij in
hschr. de literat.-opgave: ‘Zie over deze schrijvers: Höpfer, Reformbestrebungen
auf d. Gebiet d. deutsch. Dicht. d. 16en u. 17en Jahrh.’
blz. 673 r. 17: Agricola, verlatinisering van Hendrik Ackermans van Brecht, vurig
bewonderaar van v.d. Noot. In het hschr. noemt Verm, de titel v.h. gedicht: ‘In Opera
D. vatis D.I. Vander Noot D.H. Agricola’ / r. 24: En in den Lofsang van Braband...:
het hier volgend citaat mist nog in het hschr.
blz. 675 r. 6: op menige predicatie. Het hschr. voegt als bronaanwijzing toe:
‘Mertens en Torfs, Gesch. v. Antwerpen, IV, 312-13, 321.’
blz. 680 r. 5: zegt het Antwerpsch Kronijkje. Een aantekening in het hschr. geeft
nauwkeuriger rekenschap: ‘Voor al het hier aangehaalde. vg. Chronyck der stadt
Antwerpen, toegeschreven aan den notaris Geeraard Bertrijn, ed. G. v. Havre, blz.
165 vlgg. - Papebrochius, Ann. Antv. (ed. Mertens en Buschmann) III, 113. Het
verhaal der beroerten in Mertens en Torfs, IV, 372 vlg’.
blz. 681 r. 1: met zijn vrouw gebannen geweest. In het hschr. de bronvermelding:
‘Lionel Cust in Magaz. of Art, 1800-'91, blz. 355.’
blz. 683 r. 30: weitleuffiger beschrieben. In het hschr. daarover breder commentaar:
‘In die Europidos, waarvan waarschijnlijk niets verscheen, moest hij al zijne reizen
beschrijven. Hij had, zo luidt het hyperbolisch in das Buch Ecstasis , blz. 17,
‘durchzogen alle die furnemest Landt Stedt und Provincien von Europen, und
manigerhandt und verscheiden Nationen und manieren von
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volck gesehen, bewandelt, versucht und lernen kennen...’ wat den schrijver dier
‘Apodixe’ een voorwendsel is om er natuurlijk Pythagoras, Diodorus Siculus,
Isocrates, Apollonius, Aurelius, Alexanderus, bij te rukken. ‘In summa, man wirdt
befinden, dasz Er durch die versuchte abentueren, nit weniger lobswirdig ist, dann
der erfarner Ulixes, unnd durchs beschreiben derselbiger reysen, nit weniger ehren
erwelen hatt, dann der Gottseliger Homerus.’
blz. 684 r. 11: een gedicht opgedragen; het hschr. noemt dit nader nl. ‘Ode v.
Godfrid Wyherten, in Das Buch Ecstasis en de P.W. 1581-85 en 1594 / r. 14: naar
Italië vertrok. In het hschr. de zegsman: ‘Fr. Char, Gesch. d. Herzogthums Cleve’.
blz. 685-86: De prioriteit van Het Bosken.
Vermeylen komt hier op één punt met zichzelf in tegenspraak. Hij is ‘geneigd aan
te nemen’, dat de uitgave in 't begin van 1567 grotendeels te Antwerpen gereed lag
en kort na V.d. Noots vlucht daar verscheen. In zijn aantekeningen merkt hij van
het Spaanse lofsonnet van Luis Franco, dat in Het Bosken is afgedrukt, op, dat er
geen reden is met Verwey aan de datering ‘Valencia 1570’ te twijfelen (aant. 11 bij
hoofdst. II). Prof. W.A.P. Smit te Utrecht, van wiens hand bij de W.B. te A'dam in
1951 een nieuwe uitgave van Bosken en Theatre verschijnt, legde een aantal
e

fotocopieën van Het Bosken voor aan F.S. Ferguson, bibliograaf der 16 eeuwse
Engelse drukken. Deze stelde met zekerheid vast, dat de bundel te Londen werd
gedrukt op de persen van Henry Bynneman. Daar V.d. Noot in de zomer van 1571
reeds in Duitsland verbleef, zal de verschijning te Londen dus gesteld moeten worden
in de loop van 1570 of in 't begin van 1571, d.w.z. nà het Theatre. De inhoud van
Het Bosken is echter voor het grootste deel zeker uit de eerste Antwerpse tijd
afkomstig. (volgens mededelingen van W.A.P. Smit op het philologen-congres te
Groningen in 1950)
blz. 686 r. 2: door den heer Verwey aangehaald. Het hschr. geeft die aanhaling
in een noot:
Si la faveur Celique
Me fait ce bien que dedans l'univers,
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Les divers sons de ma Muse Lyrique
Soient publies...

blz. 687 r. 1 en r. 9: In het hschr. worden zowel het gedicht ‘Aan den Leser’ als het
openingsvers van ‘Le Bocage’ en verderop ‘Ghy edel biekens’ volledig geciteerd.
blz. 690, alinea: De tekst van het hschr. komt wat de inhoud betreft overeen met
die van het boek. Bij de alinea vindt men echter een invoeging genoteerd, die in het
boek niet is overgenomen: ‘Misschien moest (er) de vroegere ontwikk. onzer metriek,
het zingen der verzen, en de eigen aard der beklemtoning onzer taal, vanzelf naar
regelmatiger jamben leiden. Er zijn hieral wel regelm. verzen te vinden, en misschien
den

reeds al te regelmatige verzen, met rust na 2 voet in de v.c. na 3e in alex., en
men kan nagaan hoe, nadat de persoonlijkheid van v.d. Noot den jambischen zwaai
door zijn verzen had laten gaan, die jamben als vanzelf tot een vasteren vorm zich
moesten ontwikkelen, en haar eigen wetten vinden.
Charme van dat zoeken naar de jambe (men bemerkt dat zoeken nog niet zeer
veel in de psalmen die tegenover Datheen staan)’. / r. 18: Overigens, in dit boekje
is er meer misschien van Marot dan van Ronsard. Deze, trouwens voorzichtig
uitgesproken mening wordt door nieuwere onderzoekingen weerlegd, gelijk uit de
uitgave van W.A.P. Smit blijkt. Hij en zijn medewerker Vermeer vergeleken met Het
Bosken nauwkeurig het werk van Marot, Mellin de Saint Gelays, Ronsard, du Bellay,
Baif en Belleau. Afgezien van de psalmen bleken ontleningen aan- of bewerkingen
van Marot niet voor te komen. Evenmin is rechtstreekse invloed aanwijsbaar van
Mellin de St Gelays, du Bellay en Belleau. Baif is driemaal model, maar de invloed
van Ronsard domineert. Ook de epigrammen, die Vermeylen ‘geheel in den geest
van Marot’ achtte (regel 30) blijken grotendeels aan Ronsard ontleend te zijn. (détails
in de uitgave van Smit).
blz. 700 r. 6: componisten als Andries Pivernagie, Gregorio Trehou, Huibrecht
Waelrans en Cornelis Verdonck. Onder deze Brabantse componisten was vooral
Pevernage († 1591) (de spelling Pivernagie bij Verm. berust misschien op een
drukfout) met V.d.
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Noot bevriend. Na de inname van Antwerpen en het herstel van de katholieke
godsdienst riep het kanunnikkenkapittel Pevernage, die kapelmeester te Kortrijk
was, voor hetzelfde ambt in de O.L. Vrouwekerk naar Antwerpen. Hij richtte weldra
in zijn huis wekelijks concerten in en verzamelde daarbij de Antwerpse
muziekminnaars. V.d. Noot kwam daar ook, zoals blijkt uit een sonnet aan Jan van
Geesdale, wiens stem hij prijst:
T'is mijnen ooghen vreughdt en 't is lust mijnen ooren
U goedt leven te sien en u schoon liet te hooren
Tot Pevernage's huys, daer d'eel gheesten vergaeren.

Over het leven van Pevernage schreef Leon Willems een opstel in Tijdschr. v. Boeken Bibl.-Wezen, 1911. Pevernage componeerde vele chansons, motetten, en missen
en bewerkte ook protestantse koralen; 67 composities van hem herdrukte Rob. v.
Maldeghem in zijn ‘Trésor Musical’ (1865-72) / Waelrans (of Waelrant) was in Venetië
leerling v. Willaert, later te Antwerpen leider v.e. muziekschool en samen met Jean
Laet van een muziek-uitgeverij; zij gaven onderscheiden bundels motetten,
madrigalen, chansons en psalmen uit. /Grégoire Tréhou († 1621), geboren Hollander,
was lange tijd kapelmeester v. St. Sauveur te Brugge, na 1588 kapelmeester v.
Christiaan IV v. Denemarken. Men kent van hem slechts een motet. ‘In dedicatione
Templi’ in de ‘Novus Thesaurus Musicus’ van P. Joanelli. / r. 19: de hier geciteerde
naam wordt in het hschr. gespeld: Leonardo Rotillo Carillo. / r. 21: de hier volgende
slotpassage van het hoofdstuk over een mogelijke poëtica van v.d. Noot, is in het
hschr. nog niet te vinden.
blz. 702: Het Theatre .
Volgens de nieuwste onderzoekingen verscheen dit werk in het najaar van 1568
te Londen bij Johan Day. Evenals bij het Bosken werd de drukker vastgesteld door
F.S. Ferguson na bestudering van de hem door Smit gezonden fotocopieën.
Ferguson rectificeert wat over het Theatre vermeld staat in de Short Title Catalogue
van 1926.
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blz. 703 r. 11: en ene ode van Lucas de Heere...; Verm. maakte daarbij in het,
overigens nog veel beknopter ontwerp in hschr. van dit hoofdstuk, de volgende
aantekening: ‘de Heere schijnt hier wat van v.d. N. geleerd te hebben (al heeft men
de gewoonte de verhouding om te keren), want zijn jamben-vers is hier losser en
gemakkelijker gedicht dan de meeste verzen van zijn ‘Hof en Bg. der P.’, Het is
anders opmerkelijk dat de dichters slechts de zedelijke en godvruchtige zijde van
v.d. N's poëzie inzien. Hier de twee laatste strofen, met een zinspeling op sommige
rederijkers:
Want ghy betoont hier dat ons tale
Niet toe en gheeft den Duytsch oft Wale
Grieck, Romain oft Italiaen:
Maer so rijck is met haer selfs struycken
Dat heur niet en rest dan 't gebruycken
Soot by u woord eerlyck ghedaen.
En schaemt u niet ghy Edel mannen,
In de plaetse van schalen en kannen
Daer veel quaets af compt en gheen goet,
Iet bequaems wt den Gheest te dichten
Daer ghy de menschen deur mocht stichten
So Vander Noot hier vore doet.’

r. 14: waarop dan een uitvoerige commentaar volgt. Deze gangbare opvatting wordt
door Smit uitvoerig bestreden in zijn nieuwe uitgave. Volgens hem is het
proza-tractaat de hoofdzaak en is daaraan een korte verzen-cyclus, als een soort
blikvanger, toegevoegd. / r. 24: het Emblematum liber van Alciatus: Andrea Alciati
van Milaan (1492-1550) doceerde de rechten aan verscheidene universiteiten,
Avignon, Bourges, Pavia, Bologna en was een befaamd redenaar. Zijn ‘Emblemata’,
e

posthuum verschenen in 1551 werden tot ver in de 18 eeuw in de gehele
West-Europese letterkunde nagevolgd. Eigenlijk is al een ouder voorbeeld de
‘Dyalogus Creaturarum (1480), in 't Nederlands vertaald (1488) als Een genoechlick
boeck gheheten dyalogus der
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creaturen. Alciati had met zijn emblemata een practisch doel: kunstenaars modellen
te geven voor zinvolle versieringen. In de opdracht aan Peutinger noemt hij ze
‘zwijgend schrift’. / r. 27: Claudius Paradinus, kanunnik van Beaujeu, schreef
‘Alliances genealogiques de France’; ‘Quadrins historiques de la Bible’. Vermaard
werd hij echter door zijn ‘Devises héroiques’ (Lyon, 1551). De vertaling, waarover
V. spreekt, droeg de titel ‘Princelycke Devysen’ (bij W. Silvius, Antw. 1562). De
invloed van dat boekje blijkt duidelijk in Roemer Visschers ‘Sinnepoppen’, waarin
verscheidene prentjes en verklaringen werden overgenomen. / r. 29: de Emblemata
van Sambucus. Johannes Sambucus, eigenlijk Janos Zsamboc, was van geboorte
Hongaar (geb. 1531 te Tirnau, gest. 1584); hij leefde aan het hof van Maximiliaan
II en Rudolf II. Hij vertaalde Griekse schrijvers in 't Latijn, beschreef de levens der
Romeinse keizers en de geschiedenis van Hongarije, publiceerde een commentaar
op de Ars poëtica van Horatius. Van beroep was hij eigenlijk medicus, hij was dan
ook niet alleen de geschiedschrijver, maar ook de hofarts van Maximiliaan II. Zijn
emblemata werden evenals die van Hadrianus Junius vertaald en uitgegeven bij
Plantijn door Marcus Antonius Gillis.
blz. 704 r. 1: Eduard de Dene , van Brugge (± 1505-1579). Hij schreef het zeer
breedvoerige ‘Testament Rhetoricael’ (ruim 25.000 vs.), een bonte verzameling
liederen en refereynen. In 1567 gaf hij ‘De Waerachtige Fabulen der Dieren’ uit, 106
vrij naar Franse fabelboeken bewerkte Esopische fabels met bijbehorende etsen
van Marcus Gheeraerts. Ten onrechte spelt Vermeylen zijn naam met dubbel e.
Vondel : Vorstelycke Warande der Dieren . Dit was Vondels tweede
emblemata-bundel; vooraf ging de ‘Gulden Winckel der konstlievende Nederlanders’
(1613). De Vorstelycke Warande (1617) bewerkte hij naar een alweer te Antwerpen
uitgegeven Franse bundel ‘Esbatement moral des animaux’ (1578); deze en Vondel
gebruikten de plaatjes van Gheeraerts uit de Dene's ‘Waerachtige Fabulen’.
blz. 710 r. 8: komt ... een gevoel der werkelijkheid te voorschijn. In het hschr. werd
aan deze passage de volgende restrictie toege-
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de

voegd: ‘Alleen de wijze, waarop hij in het 3

s.

A sa hauteur justement mesuré
Tant qu'un archer pourroit prendre visée:

weergegeven heeft door:
Wiens hoochde in de wolcken die tijt
Den ghesichte scheen te wesen vernepen,

is mij onbegrijpelijk. Het eerste vers is onvolledig, misschien een drukfout.
blz. 712 r. 23: levendig proza ..., dat wel de waarde van Marnix' proza niet heeft,
maar ons toch reeds als zeer kenmerkend voorkomt. Vermeylen beschouwt dit
proza klaarblijkelijk als een volkomen eigen tekst van Van der Noot; hij spreekt dan
ook niet over bronnen. Terloops maakt hij een vergelijking met Marnix. Smit houdt
het in zijn uitgave voor waarschijnlijk, dat een voorname bron van dit proza-betoog
te vinden is in de Franse voorloper van Marnix' Biëncorf, nl. de ‘Commentaire et
illustration sur l'epistre missive de M. Gentian Hervet aux desvoies de la Foy, par
Nicolas Jomlaicha’, verschenen in 1567.
blz. 715 r. 26: Edmund Spenser (1552-1599) een der voornaamste Engelse
Renaissance-dichters. Twaalf eclogen verenigde hij tot zijn ‘Shepherd's Calendar’.
Zijn grote werk is de ‘Fairy Queen’ een Platonistisch allegorisch gedicht onder invloed
van de ‘Orlando Furioso’ van Ariosto. Verder satiren, de ‘Complaints’ (naar Petrarca
en de Pleiade), hymnen (Of Love, Of Beauty, Of Heavenly Love, Of Heavenly Beauty)
enz. Over de verhouding tussen beide dichters schreef W.J.B. Pienaar: ‘Edmund
Spenser and Jonker Jan v.d. Noot’ (English Studies, VIII, 33-44 en 67-76) vgl. ook
R. Galland ‘Jean v.d. Noot en Angleterre’ (Revue de litt. comparée II, 337).
blz. 719, r. 18: le voile. In de door Vermeylen aangehaalde citaten van du Bellay
spelt hij de v als u, daarin opvallend afwijkend van zijn schrijfwijze bij de verzen van
Ronsard. Prof. Desonay die de teksten vergeleek met de Edition Droz van de ‘Antiqui-
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tés de Rome’ en verscheiden onnauwkeurigheden verbeterde (accenten, gebruik
van hoofd- en kleine letters, op deze blz. r. 26 haults voor hauts) acht de schrijfwijze
u onjuist en koos ook bij du Bellay de v.
blz. 724 l. r.: Voeg u naar den tijd, Tempera te Tempori. Vermeylen interpreteert
deze spreuk, gelijk anderen, in opportunistische zin: ‘Met veel mannen der
Renaissance had hij het weer gemeen, dat zijn eigen welzijn hem haast het
middenpunt van alle streven scheen’. De spreuk komt het eerst hier, in het Theatre,
voor; de context sluit hier zeker een opportunistische bedoeling uit. Hij neemt hier
nl. een aantal vermaningen over uitRomeinen 12, vs. 9-18 (u liefde sy ongheveyst,
hatet quaet, hanghet goede ane... enz.). In dit letterlijk aangehaalde citaat is alleen
‘Dient den Here’ vervangen door ‘Voecht v na den Tyt’. Smit, die daarop de aandacht
vestigt, concludeert, dat voor v.d. Noot de beide spreuken in betekenis in hoge mate
samenvielen. De voorgaande passage spreekt over de beproeving der vervolgingen.
Volgens Smit is, daarbij aansluitend, de zin van ‘Voecht v na den Tyt’: Nu is het de
tijd, dat God een keuze van u vraagt: Dient den Here.
blz. 728 r. 11: Pietro Bembo (1470-1547) verdedigde het Italiaans als evenwaardig
aan het Latijn in ‘Prose della volgar lingua’; zijn ‘Asolani’ geven gesprekken over
de Platonische liefde in de tuin van het kasteel te Asolo. ‘Petrarca redivivus’ mocht
hij heten om zijn ‘Rime’. Hij schreef ook een ‘Historia Veneta’ / r. 12: Lelio Capelupi,
Italiaans sonnetten-dichter, nagevolgd door Ronsard. Hij leefde 1497-1563. Zijn
voornaamste werken zijn ‘Centones ex Virgilo’ en ‘Epigrammata’.
De gli Angiolo. Bedoeld zal wel zijn Pietro degli Angeli (1517-1596), die elegante
Lat. verzen schreef, Sophocles' OEdipus Rex in 't Lat. vertaalde, maar ook in 't
Italiaans dichtte, nl. ‘Poësie amorose’ en zijn 12 bkn. ‘Siriade’ naar het voorbeeld
van Torquato Tasso's,: Gerusalemne liberata. / r. 13: Arnaud Daniel, provencaals
troubadour, meester in het duistere ‘trobar clus’. Hij is geboren te Ribérac (Dordogne),
was 29 Mei 1180 bij de kroning van Philippe August te Parijs en leefde nog in 1210.
Dante voert hem sprekend op in Purg. XXVI, 140-148. / r. 14: Remond
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Berenguir (de Palol of de Palazol), graaf van Provence, 1209-1245, provencaals
troubadour, van wie een twaalftal gedichten bewaard bleven, meest antwoorden op
aan hem gerichte chansons. / Guillaume Adhermar (Guillem Ademar van Meyrueis),
e
provencaals edelman in de 12 eeuw, schreef in verzen een kritisch ‘traité des
femmens illustres’ opgedragen aan Beatrix, gemalin van Frederik Barbarossa. De
e
comtesse de Die (Dia), was eveneens provencaals dichteres in het einde der 12
eeuw.
blz. 743 r. 10: Anthonis de Roovere : ‘ Van pays en oorloghe ’. de Roovere,
e
rederijker uit de 15 eeuw, te Brugge († 1482), schreef een reeks moraliteiten,
esbatementen en vele ernstige, godsdienstige, maar ook amoureuse gedichten.
Zijn werk werd in 1552 door Ed. de Dene uitgegeven. Van zijn spelen is 't bekendst
‘Quicumque vult salvus esse’ (begin v.d. belijdenis van Athanasius); van zijn ernstige
gedichten ‘Vander Mollen Feeste’. In de tweespraak ‘Van Pays ende Oorloghe’
hoort hij in de droom die beiden twisten tot Oorloghe zich overwonnen verklaart. /
r. 11: Gillis de Rammeleire , 1515 deken der Fonteinisten te Gent, schreef een
‘Testament’, waarin hij, 72 jaar oud, zijn ‘snoede keteyvich leven’ biecht en betreurt.
Ook hier is de fictie van een droom gekozen. Over Jan v.d. Dale zie de aantek. bij
blz. 665, r. 10.
blz. 745 r. 16: Giovanni da Prato, schrijver van ‘Il Paradiso degli Alberti’ (vgl. de
noot van Vermeylen).
r. 24: Frederigo Frezzi (1346-1406), uit Folingo, schreef ‘Quadriregio del decursu
della vita umana’; de weg voert door de 4 rijken van Amore, Satana, Vizi en Virtù.
blz. 746 r. 27: Martinus Myllius (Martin Miller, † 1521) schreef een Passio Christi,
26 liederen in de klassieken navolgende metra, deels vertaling van oude hymnen.
/ l. r.: Paul Rebhun († 1546), trachtte de antieke versvorm toe te passen in de
toneeldialoog. Van hem is ‘ein Geystlich spiel von der Gottfürchtigen und keuschen
Frawen Suzanna’ en een spel over de bruiloft te Cana.
blz. 747 r. 2: Hans Tirolf publiceerde in 1539 een spel over het huwelijk van Isaäc
en Rebekka. De Pammachius van Naogeorg (1538), door hem bewerkt, was een
protestants strijd-drama
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gericht tegen de paus. / r. 8: Lucas Mai, een boereknecht, die het bracht tot
rector-predikant; hij stierf als predikant te Kassel, 1598. Van hem is het spel ‘Von
der wunderbarlichen vereinigung Göttlicher gerechtigkeit und barmherzigkeit’ (1561)
en een ander over de zondeval.
blz. 747 r. 27: Paulus Melissus, vgl de aantek. bij blz. 671 r. 17 / l. r.: Ambrosius
Lobwasser (1515-1585), reisde veel in Italië en Frankrijk. Behalve zijn Psalter naar
Marot en de Bèze (1573) dichtte hij ook andere kerkliederen (Hymni Patrum),
vertaalde uit het Lat. naar Buchanan ‘Enthauptung Johannis’, schreef epigrammen
en een merkwaardige samenvatting op rijm van de hoofdzaak aller bijbelcapita.
blz. 748 r. 25: Christoph Wirsung (± 1500-1571) arts te Augsburg, schrijver v.e.
vermaard ‘Artzney Buch’ (1568), maar ook vertaler. De roman van Calixtus en
Meliboea vertaalde hij uit 't Ital. als ‘Uin hipsche Tragedia von zweien liebhabenden
mentschen’ / r. 26: Bernardino Ochini (beter Ochino), leidde een zeer woelig leven.
Geboren in Siena, 1487, stierf hij na veel omzwervingen in Schlachau (Moravië) in
1564. Hij was een zeer gevierd prediker; na zijn breken met de kerk leefde hij te
Londen, Straatsburg en in Zwitserland, vanwaar hij, om zijn ketterij uitgewezen,
naar Polen trok. Zijn werk bestaat voornamelijk uit ‘Predighi’, ‘Dialoghi’ en
strijd-tractaten. / r. 27: Johann Fischart (1546-1590), een ware taal- en scheldvirtuoos,
e

was befaamd om zijn ‘Geschichtklitterung’ (1575), een vrije bewerking van het 1
boek van Rabelais' Gargantua.
blz. 751 r. 5: Johannes Dorat (Daurat, Auratus) (1508-1588) was de leermeester
van Ronsard, du Bellay en Baif in het college Coqueret, later (1536) professor in
het Grieks aan het college de France. Al behoort hij naar de geest tot de pleiade,
hij schreef zelf niet in 't Frans. / r. 26: Jan le Meyer. Wie Verm. hier op het oog heeft,
blijft mij onzeker. Er waren verscheidene beroemde de Meyer's, bijv. de
geschiedschrijver en vroege flamingant Jac. de Meyer (1491-1552), maar deze bleef
juist Vlaanderen trouw. Het verlokkend vermoeden, dat met Jan le Meyer dezelfde
zou zijn bedoeld als met Jean Lemaire (de Belges), over wie men vgl. de aantek.
bij blz. 662, is toch weinig steekhoudend. Als
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Meyer diens oorspronkelijke Vlaamse naam was (waarvan ik nergens iets vermeld
vond), zou men althans de Meyer verwachten. De gelijkstelling der namen zou dan
ook m.i. alleen kunnen voortkomen uit een onjuiste spelling op 't gehoor, 't zij bij
Vermeylen, 't zij in zijn bron. / r. 27: Philips van Cominis (de Commines) (±
1445-1511). Hij was geboortig uit Yperen, maar leefde als diplomaat en
geschiedschrijver aan het hof van Karel de Stoute, Lodewijk XI, Karel VI en Lodewijk
XII, nu eens hoog geëerd, dan in ongenade gekerkerd. Hij schreef 8 boeken
Mémoires.
blz. 757: De Poeticsche Werken .
Wat Vermeylen over de buitenissige wijze van uitgave vertelt, is ten dele
aangevuld, ten dele gecorrigeerd door Mr Leonard Willems: ‘De bibliographie der
Poëticsche Werken van Jan v.d. Noot’ (Versl. en Med. der Kon. Vl. Akad. 1921, blz.
41-48). Willems toont aan, dat V.d.N. niet alleen uit de losse, niet genummerde
foliobladen naar gelang van omstandigheden telkens bundels samenstelde, maar
dat hij bovendien deze van titelbladen voorzag uit zijn aanwezige voorraad, die
soms een of meer jaren bij de nieuwste opgenomen gedichten ten achter was, zodat
het jaartal, op het titelblad vermeld, voor een aantal der daarachter volgende
gedichten misleidend is.
blz. 762 r. 12: Pontus de Tiard (Thyard) († 1605) was eerst leerling van Maurice
Scève en maakte deel uit van de kring die zich schaarde om Louise Labé. Vervolgens
sloot hij zich aan bij de pleiade-dichters, maar later liet hij de poëzie varen en werd
bisschop van Chalons-sur-Saône. / r. 17: Over Dorat zie de aantek. bij blz. 751 r.
5.
blz. 772 r. 17: Marten de Vos (± 1531-1603). Antwerps portreten historieschilder,
die in zijn jeugd Italië bereisde. Vele graveurs voerden prenten uit naar zijn
ontwerpen. Veel van die prenten bezit het prentenkabinet te Amsterdam. / r. 21:
Otto Venius (ook Othonio of Octavius Vaenius = Otto van Veen, 1557-1629), uit
Leiden was hofschilder van Parma. Hij vestigde zich na Parma's dood te Antwerpen,
waar Rubens zijn leerling was. Van Mander noemt van hem als bijzonder portretten
van aartshertog Albertus en diens gemalin, een Triumph van
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Bacchus enz. Hij tekende vele platen voor emblemata. In 1618 verscheen ‘Othonis
Vaeni Emblemata’ (70 stuks). De bijschriften van deze emblemata vertaalde Anna
Roemer Visscher. Bij 103 emblemata van Vaenius schreef Bredero zijn Emblemata
Horatiana.
blz. 775 r. 27: Doch de sombere dagen van het beleg gingen aanbreken.
Om een juist oordeel over Van der Noot's gedrag in deze tijd te vellen, moet men
de gegevens van Vermeylen aanvullen met die welke verstrekt worden door Fl.
Prims in zijn artikel ‘J.J.v.d. Noot in de crisisjaren 1582-87’ (Versl. en Med. Kon. Vl.
Akad. 1937, blz. 967-985). Hoeveel opportunisme men overigens bij v.d.N. mag
constateren, men bedenke dat zijn terugkeer naar Antwerpen als katholiek in 1578
(toen de Calvinisten er de lakens uitdeelden) hem zeker geen gemakkelijk leven
beloofde.
blz. 791 r. 3: Willem de Gortter geb. 1585 te Mechelen, dichter van refereynen,
liederen en balladen. In ‘Den nieuwen Lusthof’ van 1602 komen 8 liederen van hem
voor. In handschrift is o.m. een ode aan Antwerpen bewaard, vol droefheid over het
verval. de Gortter zelf week naar het Noorden uit. Over hem handelde J.F. Willems
in Belg. Mus. I, blz. 370-378.
blz. 793 l. r.: Filelfo, vgl. de aantek. bij blz. 671, r. 3.
blz. 796 r. 12 en 13: Tahureau en Olivier de Magny: Jacques Tahureau stierf op
28-jarige leeftijd (± 1527-1555). Hij schreef ‘Premières Poésies’ vooral oden en
‘Sonnets, Odes et Mignardises à l'Admirée’. Ook proza, de sceptische, met Montaigne
verwante ‘Dialogues facétieux’. Olivier de Magny behoorde met Pontus de Thyard
tot de kring om Louise Labé. Hij leefde 1529-1561, schreef als Ronsard ‘Amours’,
‘Soupirs’ ‘Regrets’. en pindarische Oden. / r. 25: van Ghistele's onbeholpen vertaling
der Satiren. Cornelis van Ghistele (= Cornelis de Mol), van Antwerpen, vertaalde
tussen 1550 en 1570 de Heroides v. Ovidius, de Aeneis v. Vergilius, Comediën v.
Terentius, ‘De Arte Amandi’v. Ovidius en de Satiren van Horatius. Hij doet het nog
geheel als rederijker: hij lost de Aeneis bijv. op in refereyn-achtige strofen van 15
vs.
blz. 800 r. 10: Philips Numan (of Hippophilus Neander) († 1617), schreef
moraliserende werken. Naast het hier genoemde ‘De
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Striit des Gemoets’ ook ‘De Spieghel der Menschen’. Bovendien een geschiedenis
van de mirakelen van Maria van Scherpenheuvel. / r. 14: Tielmann Susato uit Keulen,
publiceerde als stadsmusicus van Antwerpen elf ‘Musieck-Boexkens’ (1551-1561).
e

e

e

De 4 , 5 en 6 bundel bevatten Souterliedekens.
blz. 802 r. 29 en 30: Tresoor der Duytscher Talen van Jan van de Werve . De
schrijver, schepen van Antwerpen, viel als slachtoffer van de Spaanse Furie. Hij
komt in dit 4 maal herdrukt boekje, waar voor de basterdwoorden de goede
Nederlandse worden opgegeven, voor een gematigd purisme op; ingeburgerde
leenwoorden aanvaardt hij.
blz. 803 r. 1: Simon Stevin , de bekende natuurkundige (1548-1620) proclameerde
de geschiktheid van het Nederlands voor wetenschappelijke betogen in zijn
‘Dialectika ofte Bewijsconst’ (1585). Daarbij sluit aan de ‘Dialectikelicke
Tsamenspraek’, waarin Jan aan Pieter laat horen hoe goed Nederlandse termen in
de meetkunde te gebruiken zijn. / r. 2: Pontus de Heuiter (1535-1602) was
geschiedschrijver van de Bourgondische tijd. Hij trachtte in zijn ‘Nederduitsche
Orthografie’ te komen tot één algemeenbeschaafde taal naast de dialecten.
blz. 811 r. 12: Colijn van Rijssel gaf met zijn ‘ Spieghel der Minnen ’ het eerste
burgerlijk drama, de liefdesgeschiedenis tussen een rijke jonge Middelburger en
het naaistertje Katharina (opnieuw uitgegeven door M.W. Immink, Utrecht, 1913).
e

blz. 813 r. 23: Jan Fruytiers , midden 16 eeuw, was tijdens het beleg in Leiden,
schreef verzetspoëzie (2 st. in 't Geuzenliedboek). Theoretisch handelde hij over
de vrijheidsstrijd in ‘Den Francoysen ende heurder nagebueren Morghenwecker’.
De ‘Ecclesiasticus’ is een bewerking van de spreuken van Jesus Sirach. Hij zette
ook o.m. de brief van Paulus aan de Romeinen ‘op stichtsanghen. / 1. r.: over de
Dene en van Ghistele , vgl. de aantek. bij blz. 704 r. 1 en 796 r. 25.
blz. 814 r. 18: Buchanan's Franciscanus. George Buchanan (1506- 1582), een
Schot, leermeester van Jacobus VI, schreef Latijnse toneelstukken, waaronder de
scherpe satire. ‘Franciscanus’, door van Hout als ‘Franciscaender’ vertaald. Hij
vertaalde vender tragedies van Euripides, schreef zelf een Jephta (belang-
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rijk voor die van Vondel) en een Johannes de Doper, epigrammen, satiren, een
geschiedenis van Schotland, een paraphrase der psalmen (alles Latijn) enz. enz.
blz. 821 r. 28: Jacob Duym (1547 ± 1620), was eerst officier in 't leger van Willem
v. Oranje, daarna, te Leiden wonend, hoofd van de Vlaamse kamer. Zijn 12
toneelstukken zijn gebundeld in het ‘Spieghelboeck’ en het ‘Ghedenckboeck’; het
laatste bevat stoffen uit de contemporaine geschiedenis.
blz. 822 r. 1: J.A. Stecher (1820-1892), Gentenaar, was hoogleraar te Luik, schreef
in 1886: ‘Histoire de la littérature Néerlandaise en Belgique’.
blz. 825 r. 7: In den Nederduytschen Helicon wordt de naam van J.v.d.N. nog
tweemaal gemeld.
Juister zou zijn: eenmaal in de Nederduytsche Helicon (blz. 73) en eenmaal in
‘Leydsch Vlaemsch Orangie-Lely-hof’ (blz. 21). Vermeylen had uit Noord-Nederland
nog wel iets meer kunnen noemen en meer-zeggend dan de citering in een
opsomming van vele rederijkers gelijk door Jasper Bernardus in de Helicon. Daar
is ten eerste het lofgedicht van Roemer Visscher ‘Op 't Boecxken van Poëzy deur
Jan van der Noot’ met het slot:
En op dat van vaeck niet soud blijven doot
De Poesie, soo waert ghy ons Jan van Noot

Fr. Kossmann haalt in zijn ‘Nederlands Versrythme’ (blz. 24, noot 1) nog twee andere
gevallen aan, nl. de toe-eygen-brief voor de vertaling van Ovidius Tristia door Jacob
vander Schuere en een heilwens aan het stadsbestuur van Delft door Pieter Jansz.
Helleman, factor v.d.Rapenbloem, voor in een bundel Refereynen uit 1581. Zoals,
zegt hij, de Grieken Homerus hadden, de Italianen Vergilius, de Fransen Marot en
Ronsard,
‘Jae ghelyck Brabant noch heeft tot deser spatie
Die Van der Noot begaeft met Godtlicker gratie’,

zo moge God de Hollandse natie een dichter schenken.
blz. 828. Voor de kwestie waar en wanneer ‘Het Bosken’ verscheen, vgl. de
aantek. bij blz. 685-86.
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blz. 827. De bibliografie van Het Bosken en het Theatre, zoals Verm. die hier geeft,
is ten dele onjuist en onvolledig. Vgl. de aant. bij blz. 685-86. Er blijken ook meer
ex. in bibliotheken bewaard gebleven te zijn, dan Verm, wist, o.m. in Amerika. Een
volledig bijgewerkte bibliografie dezer beide werken zal de lezer kunnen vinden in
de uitgave van W.A.P. Smit (A'dam, W.-B., 1951).
blz. 836: Bij de bibliografie der Poeticsche Werken vgl. de aantek. bij blz. 757.
blz. 843 r. 5: Epitalameon .
Van dit werkje, dat Vermeylen niet kon vinden, zijn nu 2 ex. bekend, 1 in de stedel.
bibl. te Antwerpen, 1 in de collectie van generaal J. Willems te Brussel. Sedert
Vermeylen zijn proefschrift uitgaf (1899), kwamen nog enige gedichten van v.d.
Noot aan 't licht; F. Kossmann publiceerde 4 sonnetten en een ode in De Gulden
Passer, N.R. VIII, 183-188. Een onbekend Frans lofgedicht werd gevonden in ‘Les
Généalogies et anciennes Descentes des Forestiers et Comtes de Flandre...’ par
Pierre Balthasar, Antw. 2 j. (1580).
blz. 848 r. 25. In aantekening nr 8 door Verm. gemaakt bij het tweede hoofdstuk,
is blijkbaar in het boek een drukfout ingeslopen. In het hschr. vangt deze noot aan:
ste

ste

Het stuk in Groen v. Prinst., Arch. 1 serie, II 333; de woordjes 1 serie zijn
uitgevallen. Vier regels verder staat in het hschr. niet Kasper, maar Jaspar v.d. Noot.
blz. 859 r. 4: De werken van Lucas de Heere.
Deze lijst is niet compleet. Van de ‘Beschryvinghe’ (r. 10) is er, vóór de genoemde
uitgaven, nog een in 1578 geweest zonder vermelding van uitgever of drukker (Un.
Bibl. Gent en Kon. Bibl. den Haag). Van de Franse tekst van ‘L'Entrée magnifique...’
(r. 17) waren er in 1582 niet twee, maar drie uitgaven (allen Un. Bibl. Gent) en
bovendien was er een Nederlandse tekst ‘De Eerlicke Incomste van Onsen
Ghenadigen en Gheduchten Heere, mijn Heere Francoys van Vranckerycke...’ bij
dezelfde uitgevers als de Franse, 1582 (Kon. Bibl. Brussel, Kon. Bibl. den Haag).
De opgegeven uitgave van het Tractaet van de Mornay (r. 20) was de tweede. Reeds
in 1580 was de eerste verschenen bij Jasper
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Troyens te Antwerpen (Un. Bibl. Gent); in 1652 verscheen een derde te A'dam bij
Lod. Spillebout (Un. Bibl. Gent).
De aan het slot genoemde reeks verspreide Fr. en Vl. gedichten is belangrijk uit
te breiden. De bibliografie van de Heere door C. Vyt, Gent 1901, geeft niet minder
dan 13 nummers; daaronder vindt men niet de gedichten uit het alb. amic. J. Rotarii.
Het in r. 24 genoemde ‘Théatre...’ valt eigenlijk buiten het litt. werk. Het is een galerij
van klederdrachten van Europ. volken met waterverfprenten. Door vergel. van 't
handschr. maar vooral van de platen werd een geillustr. handschr. v.h. Brits Museum
ook als van de Heere geidentificeerd. Het bevat een beschrijving van de Britse
eilanden en een opstel over Britse geschiedenis. De ‘Beschrijving der Britsche
Eilanden door Lucas d'Heere’ is in 1937 door ‘De Seven Sinjoren’ te Antwerpen
uitgegeven met de illustrates.
r. 27: de bewerkingen van Marot.
Een volledige behandeling van al deze vertalingen en bewerkingen vindt men in
S. Eringa: ‘La Renaissance et les rhétoriqueurs Néerlandais’, A'dam, 1920.
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Lijst van Illustraties
1. Pol de Mont

tegenover blz.

48

2. Virginie Loveling

tegenover blz.

80

3. Cyriel Buysse

tegenover blz.

112

4. A. Hegenscheidt

tegenover blz.

114

5. Guido Gezelle

tegenover blz.

176

6. Albrecht Rodenbach

tegenover blz.

208

7. Herman Teirlinck

tegenover blz.

304

8. Gustaaf Vermeersch

tegenover blz.

336

9. Prosper van
Langendonck

tegenover blz.

400

10. Stijn Streuvels

tegenover blz.

432

11. Hugo Verriest

tegenover blz.

496

12. Paul van Ostayen

tegenover blz.

528

13. Maurice Roelants

tegenover blz.

560

14. Johan de Meester

tegenover blz.

592

15. Hendrik Conscience

tegenover blz.

624

16. Jonker Jan van der
Noot

tegenover blz.

656

Bij de keuze van de illustraties werd uitgegaan van het standpunt dat de iconografie
van de Vlaamse letterkunde beter gediend is met actuele portretten van de nog
levende schrijvers, te meer daar van de documenten uit de tijd dat de besproken
werken werden geschreven, reeds een overvloedig gebruik gemaakt werd.
De documenten welke dienden voor de reproductie van de illustraties Nr 1, 2, 3, 5,
6, 8, 10, 12, 15 en 16 zijn het eigendom van het Archief en Museum voor het Vlaams
Cultuurleven te Antwerpen. Nr 7 werd afgestaan door de heer Herman Teirlinck, Nr
9 door de N.V. Wereldbibliotheek te Amsterdam, Nr 11 door de N.V.
Standaard-Boekhandel te Antwerpen, Nr 14 door de dochter van Johan de Meester,
terwijl de Nr 4 en 13 afkomstig zijn uit het archief van de Uitg. Mij A. Manteau N.V.
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