Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het
dagelijks brood I. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929

Karel van de Woestijne
editie P.N. van Eyck, P. Minderaa en anderen

bron
Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks
brood I. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929 (eds. P.N. van Eyck, P. Minderaa e.a.). C.A.J.
van Dishoeck, Bussum 1950

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/woes002verz08_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.

7

Opstellen over Fransch-Belgische letteren

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

9

Emile Verhaeren
Les blés mouvants
Geene dichtersloopbaan is in onze tijden zoo schoon te noemen als die van Emile
Verhaeren. Zij is het niet zoozeer nog vanwege een aldoor rijper talent: wat men
onder talent verstaat is eene zeer wisselvallige geesteswerking die, naarmate zij
den drang gevoelt, en er aan gehoorzaamt, van de verdieping en van de loutering,
vaak er geen uitdrukking voor vindt die niet troebelder en meer-ingewikkeld dan in
vroeger stadium schijnt te zijn. Daar hebt gij, als voorbeeld, Rimbaud: op
zestienjarigen leeftijd als verskunstenaar een wonderkind, neen, een der sterkste
en fijnste, tevens meest-persoonlijke dichters van Frankrijk. In schijn dragen deze
verzen - de eerste die sluiten op ‘Le Bateau ivre’ en ‘Les Corbeaux’ - het merk van
het hoogst-bereikbare talent; zij zijn van eene spontane zekerheid, eene geniale
frischheid in het definitieve van hun vorm, waar het meer-fluïde, lang niet zoo vaste,
vaak hortende, soms stamelende van de gedichten, die in de latere ‘Illuminations’
zijn opgenomen, voor elken gewonen lezer leelijk bij afsteken zal; al weet hij, die
Rimbaud kent en doorziet, te goed welke grondige ontwikkeling ook van het talent
het sterk-elliptische of sinuëus-verglijdende van deze, anders onrustbarende, lang
niet onmiddellijk-bevredigende verzen, beteekent.
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Hierin Verhaeren bij Rimbaud te vergelijken (dien ik als voorbeeld koos omdat geen
dichter zulke scherpe, en tevens voor den doorsneê-liefhebber-van-poëzie
teleurstellende ontwikkeling vertoonde) gaat niet aan. Verhaeren weliswaar bleek
eveneens van bij zijn eersten bundel een rijk instrument volkomen meester te zijn.
Zou echter tot bij ‘Les Villes tentaculaires’ zijne virtuositeit boek aan boek schijnen
te rijzen, het kan goed gebeuren dat sommigen in ‘Les Forces tumultueuses’, ‘La
multiple Splendeur’ en ‘Les Rythmes souverains’ noode de luide en machtige
assonanties, de hamerende en beitelende stafrijmen en de rijkwisselende, steeds
zoo bewust-wendende arabeske van den rythmus missen die van ‘Les Villages
illusoires’ bijvoorbeeld een zoo uitzonderlijk boekje maken. Al meenen wij dat, in
zijn onopgesmukten, naakteren eenvoud, deze jongste bundel van den Meester:
‘Les Blés mouvants’, ook hierin - aan talent dus - hooger staat.
Waar de minder-gevoelige, minder-geoefende lezer, die het, wat betreft talent,
waarschijnlijk eerder met ‘Les Campagnes hallucinées’ houdt dan met ‘Les Heures
d'Après-midi’, nu eveneens beseft dat geen dichter van dezen tijd op eene schoonere
loopbaan kan wijzen dan Verhaeren, zoo kan dat dus niet zijn omdat hij ondervindt
dat dezes talent grooter en grooter geworden is.
Het kan het nog minder zijn, geloof ik, omdat hij zijne oorspronkelijkheid scherper
en scherper gaat vinden. Oorspronkelijkheid, personaliteit, in den zin genomen dien
het ‘lezend publiek’ aan het woord geeft:
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zij rijst natuurlijk naarmate de dichter zich meer en meer individuëel aan gevoel en
zegging onderscheidt; naarmate hij innerlijk, en uiterlijk vooral, van het
aangenomen-normale afwijkt. Dat normale: het is nu weliswaar weder eene dier
entiteiten, waarvan de beteekenis meer op eene taciete overeenkomst dan op eene
gedegene werkelijkheid berust. Mîjne natuurlijke norma kan de ùwe niet zijn; en gij
zijt misschien allang uw persoonlijk spoor bijster, als ik het mijne nog volg met
luchtige zekerheid. Daarenboven maakt elk individu (en bij dichters is dit van
zeldzaam gewicht) op sommige oogenblikken van zijn leven, crisissen door, waarin
hij zeer bepaald afdwaalt van het eigen oorspronkelijke wezen, en er dan ook meer
of minder geestelijk-gewijzigd, laat staan gehavend, afkomt. Zonder te spreken,
natuurlijk, van dezen die inderdaad en bij voortdurendheid der pathologie behooren.
En het spreekt dan ook van zelf dat, zoo onze individu een dichter is, zijne poëzie
aan uitzonderlijkheid (gewone opvatting van het woord oorspronkelijkheid) zal
winnen, naar de crisis heviger ondergaan en uitgedrukt is, en dat - om tot Verhaeren
terug te keeren - ‘Les Flambeaux noirs’, boek eener geestesziekte, aldus
oorspronkelijker zal lijken dan ‘La multiple Splendeur’, boek meer nog van
algemeen-ethische dan van persoonlijk-aesthetische beteekenis.
Zoo de dichtersloopbaan van Emile Verhaeren schooner en schooner het heden
doorstraalt en de toekomst schijnt te belichten, ook in de oogen van dezen, wier
bezigheid elders ligt dan in het ontleden van verzenbundels, en dit niet kan
toegeschreven aan de ontwikkeling van zijn talent of van zijne uitzonderlijkheid, dan
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moet deze ook door kruideniers erkende evidentie hare verklaring natuurlijk zoeken
in andere bestanddeelen van Verhaeren's kunst.
‘In zijn genie’, zullen bedoelde kruideniers onmiddellijk antwoorden. - Zij, die
meenen uit de literaire geschiedenis op te mogen maken, dat juist dèze dichters
het geniaalst zijn gebleken, die buiten hun tijd, bóven hun tijd stonden, al waren zij
er nu ook het hoogste en heerlijkste resultaat van, - resumeerende wezens die, uit
eigen wezen en wezen hunner omgeving, schakel aan schakel de hoogere
menschelijke gevoelens boven alle gemakkelijke toevalligheden om, verbonden tot
de keten van het gesublimiseerde menschdom, - zij, die zulke opvatting zijn
toegedaan (en overigens, kruideniersverklaringen voor meestal holle noten hebben
leeren houden), zullen bij de orakelende uitspraak: ‘aan zijn genie’ blijven twijfelen
in onvoldaanheid. - Doch, zoo daar zijn, die de wonderbaar-adequate uiting van
heel een tijd, van het precies-momentane, nog ongelouterde, nog ongeschifte en
ongerangschikte van een tijd door den luiden en geestdriftigen mond van een dichter
voor genie houden; die beheerschen en óverzien beneden
medeleven-in-volle-overgave achten, en meenen dat de geringste gebeurtenis is
als een atoom bij welks afwezigheid de sterkste gebeurlijkheid ineen kan stuiken;
die eindelijk oordeelen dat afzondering en beschouwing niet naar algemeen begrijpen
en beminnen, en alleen naar egoïsme en verdorring leiden: die hebben gelijk te
beweren, dat Verhaeren het aldoor rijker bloeiende van zijne loopbaan dankt aan
wat men terecht dan noemt zijn genie.
Want Verhaeren is in deze wonderbaar, dat nimmer
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misschien en nergens, zelfs in landen en onder samenlevingen die, evenwichtig,
dergelijke wisselwerking van maatschappij en individu gemakkelijker maakten, - dat
nimmer en nergens een dichter is opgestaan, die mocht bloeiën als eene grandioze
en rustige roos, als eene bloem van kalm en stadig-stralend vuur, uit de doorwoelde
aarde, uit den gloeienden krater eener wereld, die, aangeblazen door de
tegenstrijdigste winden, nu schroeiend is om straks in zwarte roetwalmen te
verstikken; uit eene onrust die alle geloof aan het wankelen en smooken brengt als
een toorts in den regen; die de sterkste geest verdooft als een vlam in eene
angstig-luchtijle ruimte. Het haast-ongelooflijke in het dichtersleven van Verhaeren,
in een leven dat schooner en schooner wordt, is, dat het daar zoo troostelijk en zoo
bezielend staat te gloren, met al zijn schoone, bezonkene en blijde vrede, in een
tijd die nu meer dan eene eeuw de geestelijkwoeligste is die Europa sedert eeuwen
heeft gekend, in een land dat als het brandpunt is waar de elkaar bevechtende
stralen zich in één fel licht samen komen verteren (en het vergoelijkend optimisme
der Belgische bourgeoisie, dat alles tot middelmaat herleidt, maakt het niet beter!)
en dat hij nochtans, hij, Verhaeren, de juiste, de minst-dubbelzinnige, de
meest-rechtstreeksche, de wellicht haast-onbewuste, de klaarblijkelijk-voorbestemde
uiting van dien tijd is en van dat land.
Neen, Verhaeren is nu eenmaal niet de herborene Adam, de aldoor nieuwe en
ongerepte menschenziel die, hoewel rijk aan de ervaring van alle tijden, ze nochtans
telkens als een nieuwe vreugd of een nieuwe smart herleven moet. Hij is niet een
mensch-bloot-mensch.
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Hij is niet De Mensch-zonder-meer, zooals ik mij nu eenmaal den oppersten dichter
voorstel. (Al zijn daar de drie engelachtige en toch zoo menschelijke bundeltjes:
‘Les Heures claires’, ‘Les Heures d'Après-midi’ en ‘Les Heures du Soir’: voor mij
nog steeds het hoogste in Verhaeren). Maar er is tusschen hem en het tijdperk waar
hij in leeft en het land waar hij geboren werd (zoo zijne opleiding hem ook van dit
laatste naar de taal, natuurlijke uiting, vervreemden moest) eene eenheid ontstaan,
eene echte samensmelting gebeurd, - en boven die samensmelting leeft nu, als
boven kokende metalen, eene ijle zindering van licht, - zooals sedert heel lang, en
nooit misschien zoo innig en zoo aantrekkelijk, was voorgevallen. Verhaeren is het
gevoelig verstand van onzen tijd, en is het van nature, zonder dwang van buiten en
zonder eigen moedwilligheid. En - 't meest wondere van al - voor den minsten
kruidenier is dit duidelijk geworden, en wordt het dag aan dag duidelijker.
Merkwaardig is daarenboven, dat de eerste bundels van Verhaeren meer opzet
verraden, dan de meeste volgende. In ‘Les Flamandes’ en in ‘Les Moines’, ontstaan
trouwens op een tijdstip dat het parnassiaansch objectivisme niet geheel had
uitgediend, wil de dichter blijkbaar standpunt nemen: hij bewijst, niet zoozeer door
uitstorting van innerlijk wezen als door bewerking van buiten hem staande
feitelijkheid, dat hij zich een Vlaming weet in de twee traditioneele factoren van
zinnelijkheid en mysticisme. Wat nogal gemakkelijk en ook toen nogal naïef was,
al kwam hierbij heel veel talent heel wat voorbedachtheid vergoelijken. Maar bij de
volgende trilogie reeds: ‘Les Soirs’, ‘Les Débâcles’,
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‘Les Flambeaux noirs’, heeft de tijd, heeft de ziekte van zijn tijd Verhaeren te pakken.
Alle ‘pose’ is uitgesloten, en reeds lijdt de Vlaming onder zijn Europeeërzijn, te
heviger omdat hij zich thans in alle werkelijkheid Vlaming voelt. Het is de tijd, dat
Russisch medelijden en Russische opstandelijkheid - literaire bestanddeelen - het
gevoel van sociale ontreddering bij vele dichters voeden kwamen. Het spreekt
vanzelf dat dezen geen persoonlijk aandeel konden hebben in militant, misschien
geestbevrijdend maar al te simplistisch anarchisme. Zulke toestanden, die in haast
alle zuivere gewetens van dien tijd om meer rechtvaardigheid schreeuwden, al zou
deze dan ook niet kunnen worden geboren dan uit de ergste en gevaarlijkste
maatschappelijke storingen, zouden om die reden velen ziek maken in zulke mate,...
dat zij nooit zouden genezen van de onstuimige liefde en den onverwoestelijken
haat, die voortaan de deesem van hun leven zouden zijn. De pezige Verhaeren
genas van de gevaarlijke utopie die het anarchisme zou blijken; liefde en haat, die
hem echter van zijn zieken waan overbleven, uitte hij in ‘Les Villages illusoires’, in
‘Les Campagnes hallucinées’, in ‘Les Villes tentaculaires’, in zijn schoon drama ‘Les
Aubes’. En de Vlaming, die hij was, hoefde hierbij geen opzet meer, om zich te
vertoonen. Juist omdat hij lief had en haatte in alle physiologische oprechtheid, had
hij waarachtig niet meer noodig, den sensuëelen mysticus, of den mystieken
sensuëele te fingeeren... - De onrustige tijden gingen bezinken; of beter: 't gestrooide
zaad schoot dieperen wortel, en spriette niet langer uit als hondsgras en dolle kervel.
En weêr is Verhaeren een
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trouwe spiegel van die tijden, en, meer dan ooit, van zijn land en 't onoverwinnelijke
optimisme ervan. Niets verwaait uit eene gezonde ziel zoo spoedig als haat:
Verhaeren houdt alleen de liefde over, waar hij de formule in vindt, die voortaan
zijne geheele philosophie zal zijn: ‘Admirez-vous les uns les autres.’ Ons samenleven
van bewuste degelijkheid, van eng misschien maar veerkrachtig en per slot dan
toch vruchtenrijk realisme, dat weliswaar een hongerige ziel al te gemakkelijk sust
bij de gezonde moeheid van een werkdadig lichaam: gij vindt het uitgedrukt in de
magnifiek-betrouwende zangen die de vier-vijf laatste boeken van Verhaeren
uitmaken. En in ‘Les Blés mouvants’, zijn laatsten, pas verschenen bundel, drukt
hij, meer dan ooit en beter dan wie, de les uit van onzen helaas-berustenden, maar
goddank-hoopvollen tijd: de liefde voor, de wijsheid vanwege het Leven.
In dit boek keert de dichter, als naar het oord der rust, naar 't eigene Vlaanderen
terug. Maar welk verschil hier met ‘Les Flamandes’, zijn aanvangswerk, waar het
nochtans onmiddellijk aan denken doet. Hoever zijn wij hier van lekker objectivisme
zonder-meer! Men leze maar

La Belle Fille
Au coeur de la moisson dont s'érigent les ors
Quand la clarté se boit, se mange et se respire,
Je suis tes pas aux champs, et longuement j'admire
Le faisceau de santé que dresse et meut ton corps.
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Le dur et franc travail fait ton effort superbe,
Les gars à coups de faux abattent le froment;
Mais ce sont tes deux bras à toi, qui fortement
Nouent les épis d'un tour de poing et font la gerbe.
Tu adores l'élan, la peine et la sueur,
Le geste utile et clair dans la belle lumière,
Et tes yeux sont vaillants à travers la poussière
Que soulève la hâte autour de ton labeur.
Un sang rouge et puissant circule en tes artères
Et colore tes seins superbement debout,
Et ta bouche est charnue et tes cheveux sont roux,
Et ton corps est heureux de marcher sur la terre.
Jusqu'aux heures du soir où les faucheurs s'en vont,
Tu t'attardes dûment à la tâche vitale,
Et l'entêtement doux de la Flandre natale
Par-dessus tes regards luisants bloque ton front.
Aussi, dans les polders de Tamise et de Hamme,
Ceux dont l'amour soudain rend les coeurs haletants
Songent à la vigueur belle de tes vingt ans
Quand ils rêvent, le soir, quelle sera leur femme.
Ta ferme claire, un jour, avec son pignon droit
Luira dans l'or des grands blés mûrs, épanouie;
Ta volonté sera largement obéie
Et l'ordre et l'abondance habiteront ton toit.
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Et la vie éclora de ton ventre robuste,
Nombreuse et violente ainsi qu'aux temps anciens,
Et tes enfants seront l'orgueil et les soutiens
De ta vieillesse lente et de ta mort auguste.

Wie, in de drie laatste strophen van dit gedicht, niet gevoelt dat eene prachtige
werkelijkheid zich in eene bezonkene wijsheid omzet, is niet vatbaar voor poëzie.
Maar allen zult gij het gevoelen, want het lijkt zoowaar de gemakkelijke
wijsheid-van-den-dag te zijn.
Terwijl het, trouwens, toevallig eene eeuwige wijsheid is.

De Amsterdammer, 15 Maart 1914.
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Emile Verhaeren
Helene de Sparte
Vandaag, 3 Mei, stuurt Emile Verhaeren mij zijn lang verwacht, reeds in het Duitsch
gepubliceerd, echter nu slechts in de oorspronkelijke taal verschenen ‘tragédie
lyrique’: ‘Hélène de Sparte’; morgen, 4 Mei, wordt ze in het ‘Théâtre du Châtelet’ te
Parijs, met Ida Rubinstein, Vera Sergine, de Max, Desjardins en Roger Karl als
voornaamste vertolkers, voor het eerst in het Fransch opgevoerd. - Ook voor ons,
Vlamingen die in de eigene moedertaal schrijven, is elk nieuw werk van den grooten
dichter die, hoewel door de opleiding ertoe gedwongen en door de keuze ertoe
verleid, zich in het Fransch (een zeer eigen, en, durf ik zeggen, zeer Vlaamsch
Fransch) verkiest uit te drukken, - is elk werk van den zoo innig-Vlaamsch geblevenen
Verhaeren eene blijde gebeurtenis. Waar dit allerlaatste boek, de onderhavige
‘Hélène de Sparte’, het op vele andere boeken van den dichter wint door
bezonkenheid, maat en adel, zult gij het mij zeker niet kwalijk nemen, dat ik er hier,
met eene korte samenvatting, mijne beredeneerde bewondering voor uitdruk.
- Het tooneel heeft plaats te Sparta, vóor het paleis van Menelaos. De menigte
schoolt samen: na jaren afwezigheid, keeren uit Troja, keeren uit Egypte, keeren
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uit Kreta terug Menelaos en Helena, zijne herworvene gemalin:
‘Ainsi, c'est donc bien vrai:
Ils arrivent!
Ils ont franchi les chemins des forêts
Et les voici parmi les champs que l'on cultive.
Ils respirent notre air doux et léger
Et chaque pas qui les écarte
Des périls ténébreux et des mouvants dangers
Les ramène, dans leur gloire, vers Sparte’.

En het volk, oude dagen gedenkend, is blijde. De ‘notables’ echter der stad hebben
kommer: wat gewordt, bij deze terugkomst, van Pollux, die, in afwezigheid van
Menelaos, over Sparta heeft geregeerd? (Hier weze het eens voor goed gezegd:
Verhaeren heeft zich met zeldzame vrijheid van de gangbare legende verlost. Pollux
en Kastor mogen volgens de Ilias reeds vóor de belegering van Troja dood zijn:
Verhaeren behield ze in 't leven, want zonder hen ware zijn treurspel er niet geweest.
En met gelijke vrijpostigheid wordt met Elektra gehandeld. Zie verder.) - Wat zal
dus met Pollux gebeuren, thans sedert twintig jaar vorst? Hij zegt het zelf: ‘Versiert
dit paleis, slaven; gij, boevers en herders, tooit en voert áán uw schoonste vee!’; en
Elektra, die de oude koortsen in zich terug gevoelt en haar haat voor deze die de
woeden en de schanden bracht over het huis van Atreus, hoedt hij voor vluchten
en belooft hij steun bij deze die haar schrik aanjaagt. En ook heeft hij zijn broeder,
Kastor, te stillen, waar deze, Helena tegemoet
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gereden, haar waarlijk al te schoon heeft gezien voor den grijsaard Menelaos:
Oh! l'avoir vue ainsi dans la pleine lumière
Avec tout le soleil sur ses épaules d'or,
Elle, l'orgueil d'Hellas, elle, la grande Hélène,
Et songer que ces yeux, et ces bras, et ces mains,
Et ce front comme armé de force souveraine,
Et ce torse dardant les brasiers de ses seins
Echouent au vieillard Ménélas comme une épave.’

Want, na al de jaren der afwezigheid, is Helena gebleven waartoe vader Zeus ze
had bestemd: de eeuwig-slachtofferende schoonheid. Thans echter iets meer: zelve
slachtoffer weldra van hare schoonheid. Want niet alleen is Kastor plots om de eigen
zuster in liefde ontvonkt; maar nauwelijks heeft Elektra haar voor den volke zien
verschijnen, of ook zij voelt in zich de hartstocht gekeerd van haat in minne.
En Helena, die de eindelijke rust te smaken hoopte in den trouw aan haar eens
ontvluchten echtgenoot, moet het na den eersten nacht van vrede reeds van Kastor
vernemen:
‘Toute la nuit tu as peuplé l'ombre et mes rêves’...
‘Je te désire, Hélène, et te prendrai’.

En, onmiddellijk daarop, van Elektra:
...‘Tu es toute ma vie.
Je ne me souviens plus de ce que fut jadis

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

22
La vengeance, l'orgueil, la colère, l'envie,
Je ne sais rien. Je t'aime, et t'aime et te le dis’...
...‘Combien mon être a faim de toi!
Et comme avec ardeur j'aime écouter ta voix
Même quand elle blâme et peut être repousse!’

Deze dubbele, schrikbarende liefde, Helena tracht ze te weren: zij zal gestraft worden
om het feit, dat ze weigerde, zij de liefde-zatte, weêr liefdeplengster te zijn. Immers,
Kastor, na twist te hebben gezocht in de vergadering der gewichtigen van de stad,
doodt Menelaos, hoe deze ook verwittigd was geworden door de naijverige Elektra.
En Elektra-zelve, zij doodt, haast te zelfden oogenblikke, Kastor.
‘Castor fuyait par le hallier sonore
De détour en détour;
L'eau le tenta; la fièvre
Brûlait ses lêvres;
Il se pencha, il se mit à genoux
Sur la terre dure;
Quand tout à coup
Avant même qu'il n'eût puisé l'eau pure,
Le couteau se planta dans son dos, largement.
Un geste, un seul, avait tranché sa vie errante.
Son corps tombé resta sans mouvement
Tandis qu'à ses côtés, soudain indifférente,
L'étrange Electre regardait.’

Deze dubbele moord zal het volk tegen haar opruien, die schuld is dat in zoo korten
tijd vreugde verkeert in
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een rouw die blijft dreigen. Nauw bereikt Pollux, dat zijne zuster, Helena, de ware
verwinster van de winnaars om Ilion, erkend worde om hare macht:
‘Amis, rappelez-vous, qu'à Troie, au long des portes,
Quand le soir s'étendait sur les champs ravagés
Et qu'Hélène marchait, seule, dans la lumière,
Ceux qui la regardaient passer, du haut des tours,
Disaient: “Que nous importent et la mort et la guerre,
Et la chute des corps sanglants sur le sol lourd
Et le fracas entre eux des chars et des armes,
Puisque rien de plus beau sous le ciel n'a vécu
Que la femme qui met en nos coeurs tant d'alarmes?”
Ils raisonnaient ainsi, et c'étaient des vaincus!’

Maar, dat zij, Helena, door zijne welsprekendheid mocht worden verlost van hunne
woede, is hem gelegenheid, dat hij zich zelf als koning der stad voordraagt, aldus
bij zijne doordachte wijsheid een heerschzucht dienend, die verscholen ging onder
bezadigdheid.
Zij, Helena, zij beweent den te laat begrepenen Menelaos:
‘Mon coeur, il s'est usé sur les routes du monde,
Ma chair est devenue errante et inféconde,
Mais tu fus oublieux et pardonnant toujours,
Et tu rouvris ta couche à mon corps adultère.’

En, waar zij Menelaos beweent, heeft ze woorden van dankbaarheid voor Elektra
zelve. Doch wanneer zij, gedenkend alleen den gewroken doode, hare vleiende
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hand laat gaan over het hart van haar, in dewelke zij alleen nog ziet de moordenares
van den moordenaar, gevoelt zij dat hart nog bonzen van hetgeen zij 't meeste
vreesde: van liefde tot haar... En zij zucht:
‘Hélas! Je m'oubliais à être bonne,
Mais rien ne m'est permis, pas même le pardon!
Tous les malheurs humains en mon être résonnent
Et se heurtent entre eux, sans en trouver le fond.
O mon sort douloureux! O mon âme effrénée!
Séparons-nous sans pleurs, éloignons-nous sans bruit
Et poursuivant toutes les deux nos destinées,
Achevons de mourir, n'importe où, dans la nuit.’

En hierop zou eindigen dit treurspel van schrijnenden gloed en van mistroost, had
de dichter niet noodig geacht, voor Helena nog te laten branden de driften van
Satyrs, Naïaden, Bacchanten. Maar Zeus heeft eindelijk medelijden met haar, die
eeuwig de pijn zou dragen, en de boete en de straf van hare misdadige schoonheid,
en heft haar eindelijk, zijne dochter, ten hemel op. (Een einde, het weze hier
aangemerkt, dat de lief-menschelijke dracht van het drama aanzienlijk geringer
maakt).
Ziedaar, zeer naakt, dit nieuwe treurspel ontleed. Het treurspel zelf, in zijne
heerlijke verzen-ontvouwing, is nauwelijks minder naakt. Want deze ‘Hélène de
Sparte’ heeft met de vroegere dramatische werken van Emile Verhaeren gemeens,
dat zij als handeling weinig verwikkeld is, geenszins ‘touffu’, en - daardoor
minder-dramatisch. Zooals in ‘Le Cloître’, en in ‘Philippe II’ (van ‘Les Aubes’, het
eerste drama
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van den Meester, en misschien het beste, spreek ik hier niet, daar het
hoogst-waarschijnlijk niet voor eene eventueele vertooning was bestemd), is de
handeling van het laatste treurspel van Verhaeren vrij van alle bijkomstigheid. De
handeling is rechtstreeksch tot op de armoede af. Geen afwijkingen en geen
afleidingen. En hierin is de dichter het klassieke nabij, al is hij niet
dramatisch-analytisch genoeg en te zuiver lyrisch, om het klassieke te bereiken.
Maar daardoor juist is ook te weinig geobjectiveerd van het innerlijke zijner ten
tooneele gevoerde personen. De handeling gaat er te vlug bij, en blijft te gespannen.
Het is geen boeien meer: het is overstelpen. En dat weren van alle verlichtende
episode, in een lyrisch of verhalend gedicht, of zelfs in een dramatisch gedicht dat
niet als speelbaar is gedacht, eene nooit genoeg geprezen deugd, wordt in een stuk
dat op de planken wordt gebracht, een euvel, vermits verwikkeling de aandacht
spannende maakt, en beter bevredigend een anders te weinig-verontrusten afloop.
Maar dit scenisch gebrek over het hoofd gezien, dat, louter-literair, eene deugd
is die wijst op beheersching der behandelde stof en mannelijk schiftingsvermogen:
hoe ben ik gelukkig, hier aan Verhaeren de dankbare hulde te brengen van iemand
die, jaren geleden al, hem zag rijzen, boven de toevalligheden van zijn brutaal en
mystiek Vlaamsch-zijn, tot eene algemeene menschelijkheid, toen reeds blijkend
uit twee smalle boekjes: ‘Les Heures claires’ en ‘Les Heures d'Après-Midi’. Toen in 1906 - mocht ik erin begroeten ‘verzen als zijn die van de zeer weinigen, die niet
hun land en hun tijd, maar die de hoogste, de puurste, de essen-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

26
tiëele Menschelijkheid behooren’. Thans vind ik in deze ‘Hélène de Sparte’ dezelfde
hoogere hoedanigheden terug. Dit treurspel is, behalve een werk van zeldzame
poëtische schoonheid (want Verhaeren bereikte zelden, in vorm en in taal vooral,
zulke gelouterde zuiverheid), een toonbeeld van voldragen medelijden. En van
medelijden, dat gedegen en gelaten is. Daarom misschien, daarom vooral, behalve
het Raciniaansche dat in den toon van sommige der beste verzen ligt (hoe jammer
dat Verhaeren de dramatische psychologie van Racine niet mocht bereiken!), is
het, dat dit nieuwe werk van den grooten Vlaming ons lief is. Hij heeft, bij een
onderwerp van werkelijk geweld, zich-zelf overwonnen. Hij is niet langer de
geweldenaar, die in zijn arbeid de aesthetische rust niet te brengen vermocht. Hij
is thans de kunstenaar, die van de hevigste gebeurlijkheden ons schenkt der
schoonheid bevrediging.
Ik weet niet wat ‘Hélène de Sparte’ op het tooneel zal geven. Den lezer, die
Verhaeren van bij ‘les Flamandes’ volgt, zal echter uit de lezing ervan de zekerheid
vernemen van eene kracht, die grooter is naar ze meer beheerscht, van eene
schoonheid, die dieper is naar ze meer bezonken is.

De Amsterdammer, 12 Mei 1922.
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Emile Verhaeren
Geen enkel geleerd genootschap heeft mij last gegeven, te dezer plaatse, bij deze
plechtige gelegenheid, het woord te voeren in zijn naam. Geen groep van
Vlaamschschrijvende letterkundigen heeft mij verzocht, haar vóór dit vereeuwigde
huis te vertegenwoordigen.
Zonder één mijner vrienden te hebben geraadpleegd, slechts bij wél-bewuste
overschatting van het eigen gezag, doch tevens met het schroomvol gevoel van
een plichtsvervulling tegenover den Dichter en Ziener dien wij hier huldigen, heb ik
de vereerende uitnoodiging aanvaard, hier voor U te treden. Van Emile Verhaeren
mocht ik meer dan eens blijken ontvangen van eene genegenheid, die de
weemoedige vreugde, de deernisrijke fierheid van mijn leven zal blijven: schuld en
gebod tevens, dat ik hier getuigenis afleggen zou van eerbiedige en trotsche
erkentelijkheid.
Doch deze persoonlijke gevoelens niet alleen hebben mij hierheen gebracht. Al
spreek ik hier in eigen naam, het is niet zonder het besef dat ik velen achter mij heb.
Wat me eenig vertrouwen in me-zelf kon schenken, is het dat die velen evenzeer
als ik van Verhaeren de schuldenaars zijn. Hoe ook zonder de opdracht gekomen,
die mij gelukkig zou hebben gemaakt, weet ik met
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beslistheid dat geen mijner vrienden schrappen zou in de vereering die ik met mijne
zwakke middelen den Meester opdraag. Verhaeren behoort U, Fransch-schrijvende
Vlamingen, Fransch-schrijvende Belgen. Maar hij behoort ook ons, en in geen
mindere mate, die in de taal schrijven van het volk dat ons hier omringt.
Hij behoort ons, zooals de Humanisten die, al schreven zij ook de taal niet van
hun geboorte-Vlaanderen, Vlaanderen hebben groot gemaakt, den naam van
Vlaanderen hebben verspreid over de wereld. Ik wil hier slechts herinneren, al kon
ik met de Heiligen en Willem van Moerbeke eeuwen hooger opklimmen, aan Janus
Secundus, Vlaming van moederszijde en langs vaderlijke afkomst, die, met zijn
Latijnsche gedichten op de Fransche Pleïade ten minste evenveel invloed heeft
uitgeoefend als op onze Nederlandsche Renaissancisten. Even groote eer zou ons
geworden van de Vlamingen die schreven in de Jeune Belgique. Onze Vlaamsche
literatuur is aan hen, helaas, armer geworden, doch Vlaanderen, het Vlaamsche
gevoel, het Vlaamsche landschap, de Vlaamsche schoonheid in een woord, aan
buitenlandsche verspreiding ontegensprekelijk rijker. Georges Eekhoud, die ik hier
in het bijzonder groet, en Max Elskamp, en Maurice Maeterlinck, en zij die wij
betreuren: Charles de Coster, Charles van Lerberghe, Eugène Demolder, Verhaeren
eindelijk: wij, Vlaamsche schrijvers, wij, Vlaamsche menschen, wij weten wat zij
voor ons zijn en hoezeer ze van ons zijn, en het is maar naar behooren dat zij hier
vernemen hoe wij geene ondankbaren worden, omdat
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hun lot heeft gewild dat zij tot de diepten van hun volk niet doordringen zouden.
Verhaeren! Verhaeren vooral!
Want gij weet niet, gij Vlamingen die U in het Fransch uitdrukt, of gij weet het
slechts ten halve, waarom Verhaeren meer dan onzen eerbied en onze vereering,
waarom hij onze hartgrondige liefde in het graf heeft meêgedragen. Gij weet niet in
hoeverre hij de onze is, en hoezeer hij, bij de evolutie van zijn genie, als de spiegel
is van gansch een Vlaamsch-letterkundige generatie. Hij werd, wel te verstaan, en
het is niet zonder nadruk dat ik het zeg, hij werd in onze taal niet nagevolgd, of
nauwelijks. Zijn onmiddellijke invloed, hoe vreemd het ook klinke, is in het buitenland
heel wat grooter geweest dan in het land waar dit zijn geboortehuis staat. Het dient
trouwens terloops opgemerkt: de Vlamingen die Fransch schrijven hebben steeds
met veel meer nadruk de uiterlijkheden van hun land vertoond, dan de Vlamingen
deden die schrijven in het Vlaamsch. Ik wil niet hebben gezegd dat de eersten als
het ware hunne streek zouden hebben ontdekt naar haar uitwendig verschijnen:
ook wij hebben onze impressionisten en zelfs expressionisten, en wij zien niet verder
dan een beperkten horizont. De Vlamingen echter der generatie waar ik het hier
over heb, wilden aanvankelijk van geen horizontsbeperking weten. Zij wilden
wereldburgers zijn, buiten de afbakening van grenzen om. Het is eerst na jaren dat
één hunner het formuleerde: om Europeeër te worden moeten wij eerst Vlaming
zijn. Het viel samen met een regionalistische literatuur. De uitbloei van die
regionalistische literatuur had als weerslag eene meer algemeen-mensche-
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lijke literatuur, die vooral rekening wenscht te houden met de meest-moderne
maatschappelijke verschijnselen. En in dit alles viel de kentering van Verhaeren's
geest samen met de kentering, waar ik hierboven op wees, in de Vlaamsche
letterkunst. Er is, zooals ik zei, tusschen de kunst van Verhaeren en de
Vlaamsche-letterkundige kunst die, op enkele jaren afstand, naast de zijne bloeit,
een evenwijdigheid, waar ik hier op wijzen wil, en die ons Verhaeren zoo dierbaar
maakt.
Toen, in 1893, het Vlaamsch tijdschrift Van Nu en Straks werd gesticht, had
Verhaeren al lang zijn eerste bundels geschreven. Les Flamandes, Les Moines,
Les Contes de Minuit: ik zal niet zeggen dat wij er met minachting op neêrzagen.
Maar door de stevigheid heen van een machtigen vorm, merkten wij al te zeer de
opzettelijkheid van een jongen dichter, wien het te doen was om toch vooral een
Vlaming te willen zijn. Sensualiteit eenerzijds, mysticisme anderdeels: het was de
klassieke karakterizeering van ons volk. Die beide polen waren nu eenmaal algemeen
aangenomen; wij verloochenden ze niet; maar wij ondervonden aan ons-zelf dat zij
hier toch wel eenigszins rethorisch werden voorgedragen. De jonge Vlaamsche
schrijvers van dien tijd zagen te zeer de versmelting ervan in, of de tegenstrijdigheid,
dan dat zij ze zouden hebben aanvaard als een credo. Vooral de twee eerste bundels
leken oefeningen, te goeder trouw ondernomen, met goed gevolg ten einde gevoerd,
maar die niets waren dan een naïeve belijdenis van schoolsche begrippen.
Verhaeren, van meet af een groot kunstenaar, bleek ons niet den grooten mensch
te zijn dien hij zou worden.
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Doch, daar ontdekte Verhaeren, de Vlaming Verhaeren, zich-zelf in de drie bundels,
waarvan Les Flambeaux noirs de laatste is. Verzen van een ziekte, heeft men
gezegd. Wij kunnen met evenveel recht zeggen: verzen van geestelijk bewustworden.
Want die drang naar zelfkennis, naar zelf-bepaling, in een tijd, die naar het woord
van een onzer, zich aan het omwerpen was; het erkennen en doorlijnen van
verhoudingen, niet alleen tusschen individu en individu, maar tusschen enkeling en
maatschappij; het besef dat het anders moest worden, dat we aan de vooravond
van wij wisten niet welke omwentelingen stonden, en dat wij onkundig moesten
blijven van wat daaruit zou geboren worden: die ontreddering van den geest, die
angst van het hart, door Verhaeren met grootsche, soms verbeten, soms uitgeflapte
razernij uitgedrukt, waren zij het niet die de Vlaamsche jongeren hadden vereenigd
om bovengenoemd tijdschrift Van Nu en Straks? Meer dan ooit was Vlaanderen de
krater geworden, waar alle gedachtenstroomingen van Europa samenvloeiden.
Verhaeren was de eerste geweest om er de bittere bitsigheid van te drinken. Wij,
onbewust zijne jongeren, wij dronken na hem met al onze gulzigheid, want onze
dorst, de dorst naar nieuw leven, was even groot als de zijne.
Het zou, gelukkig, niet duren. De roes, die volgde, bereidde een ontwaken op
beter bereikbare werkelijkheden. Zelf ontwaakt uit de hallucinaties der Villages
illusoires, bezag Verhaeren ineens zijn land met nieuwe oogen. Hij overschouwde
Toute la Flandre, hij schonk zich gansch zijn land weg, op den zelfden tijd dat in
onze eigene, Vlaamsche literatuur de cosmische Stijn Streuvels
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opstond, en de natuurlyriek van Guido Gezelle opnieuw zou ontdekt worden.
Verhaeren, én wij tevens, wij gingen ons baden in de frissche wateren van dit land;
wij dronken aan de pittig-koele bronnen van dit land, en proefden hoe zij beter
leschten dan de koorts-wekkende alchemieën die Europa ons geboden had.
Hij, als wij, hij beperkte zich; neen: hij vatte zich samen, en zijne uitstralingskracht
werd er grooter door, zooals van den diamant, uit de aardsche krachten verdicht.
Hij kwam naar zijn gezonde land met de eigen verwonnen gezondheid naar geest
en naar lichaam. Uit de overgave zou het milde geschenk der volkomene
mededeelzaamheid geboren worden. Verhaeren, zich zijn Vlaamschheid door en
door bewust, zichzelf in zijn Vlaamschheid erkennend, verheugend en beminnend,
zou zich in de gedaante-zelf van Vlaanderen mogen schenken aan de wereld.
Helaas, hierin mocht niemand der onzen hem volgen, want niet ieder zal een
Verhaeren heeten, ook waar hij het voorrecht heeft te schrijven in de taal van zijn
volk, want dat voorrecht verstrekt geen genie. Maar hetzelfde wonder, een logisch
wonder, was gebeurd: uit de liefde om ons land, om ons kleine land, was de liefde
om de wereld geboren. Niet meer een liefde die vernietiging inhield: een liefde die
baren wilde. Niet meer dan dit zijn huis op ijlte staat gebouwd, niet meer, besefte
Verhaeren, beseften wij, zouden wij over alle grenzen heen zien zonder dat onze
voeten in den vadergrond gevestigd stonden. Die worteling, zij is het die toelaat te
zien, altijd hooger, altijd breeder, altijd wijder, tot in de verste diepten. Het is de
macht die tot onder-
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scheiden der Forces tumultueuses leidt, en die ons eindelijk deelachtig maakt in de
Multiple Splendeur.
Ik herhaal het, geen onder ons was de tronk, wiens gebladert op de hoogte zou
wuiven en zingen, waar deze wuivende en zingende kim, Verhaeren, de zon in het
gelaat rees. Ik voeg er met betamende bescheidenheid aan toe, dat niemand de
hoovaardij kende, hem die hoogte te benijden, of zelfs maar die hoogte te bestreven.
Ik wilde hier alleen wijzen op het parallelisme tusschen Verhaeren's glorieuze
loopbaan en onze eigene betrachtingen. Verhaeren had onder ons geen leerlingen,
e

maar, waarschijnlijk omdat hij, als wij, een Vlaming was die op het einde der 19
e

eeuw zich een rijpe en evenwichtige 20 eeuw droomde, trok hij zich eene baan die
evenwijdig naast de onze liep. Het verschil was, dat hij het deed als een meteoor,
en wij als hulp behoevende stervelingen.
Is dit de eenige reden van onze liefde om den Meester? Neen, er was zijne eigene
liefde. En ik spreek hier niet alleen van zijne aanbiddelijke teederheid, zooals zij
geopenbaard ligt in zijne drie vrome liefdeboekjes: Les Heures claires, Les Heures
d'Après-midi, Les Heures du Soir. Ik spreek niet alleen van den vriend, waarvan wij
niet goed wisten hoeveel wij aan hem hadden, vóór den dag dat zijn afschuwelijk
einde ons een krop in de keel en barstende tranen zou drijven in de oogen. Ik spreek
hier van den ruimen, van den bewonderenswaardig-grooten mensch, die den
eenvoud bezat van al wat groot is; de reus die ons allen aan goedheid, aan moreele
schoonheid overtrof, en zich als van-zelf sprekend de leus had gekozen die klonk
als een plicht: ‘Admironsnous les uns les autres’. Wie begrijpt wat dergelijke
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woorden, bij een mensch die alle vereering had gekend, aan nederigheid inhouden,
zal ook vatten de caritas die aldoor bloeide in hem. De menschen-liefde, ‘die al 't
bestaande aan de wijde borst wou prangen’, gepaard aan eene kieschheid die de
leniging van elke smart inhield, zij maakte van Verhaeren iets meer, dan een
deugdzaam mensch, zij maakte van hem de Virtus zelf, die tevens kracht is en
goedheid. Niet alleen dus naar den titan der poëzie, niet alleen naar den Vlaming:
vooral naar den man die bij de betrachting der schoonheid eene moreele entiteit
was geworden, bij wie het goede en het ware de afstraling van het schoone was,
gaat heden onze ontroerde hulde.
Voor dit huis, dat de droomen zijner jeugd hebben geheiligd en dat vereeuwigd
staat door zijn roem nog meer dan door deze hulde, beseffen wij onze eigene
geringheid maar voelen wij tevens ons hart zwellen van de fierheid, zulken mensch
te hebben gekend, zulken man te hebben mogen beminnen, zulken man te mogen
rekenen onder de onzen. Wat ook moge gebeuren, wat ons bedreige en wat ons
teistere, het land vergaat niet dat een Verhaeren droeg en baarde, dat een Verhaeren
mogelijk maakte. En trouwens, weest gerust mijne vrienden, dat dit land niet vergaat,
daar heeft Verhaeren in der eeuwigheid zelf voor gezorgd.
23 Juli 1922.

N.R.C, 1 Augustus 1922.
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De roem van Emile Verhaeren
I
Deze maand zou, tien jaar ongeveer na het afschuwelijk ongeval dat hem, bij een
tijd van vernieuwden literairen bloei, het leven benam, het stoffelijk overschot van
Emile Verhaeren van het kleine soldatenkerkhof aan de zee, waar hij nog rust,
worden overgebracht naar de geweldige Scheldeboorden, in zijn geboortedorp Sint
Amands-op-Puers, waar hij zelf, in een befaamd gedicht, heeft gewenscht begraven
te worden. Deze ceremonie is uitgesteld, doch herdacht worden zal Verhaeren, nu
na tien jaar, toch wel. Een vernieuwd comité, waar slechts één Vlaamsch-schrijvende
Vlaming zitting in heeft, zal de plechtigheid herhalen van vóór vijf jaar, toen in den
gevel van Verhaeren's geboortehuis een gedenksteen werd geplaatst. En zoo is
Verhaeren's naam - wel nooit vergeten, maar in den laatsten tijd toch wel eenigszins
verzwegen - weêr op ieders lippen, en met een officieelen klank die de bevestiging
is van zijn roem.
Het heeft van lieverlede meêgebracht, dat sommigen zich hebben afgevraagd of
die roem nog waarlijk blijft onaangetast. Die vraag moest natuurlijk aanleiding geven
tot een ‘enquête’; Professor Wilmotte, van de Universiteit te Luik, wiens scherpzinnige
nieuwsgierigheid groot is, heeft zich rechtstreeks of door bemiddeling

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

36
van een Fransch-Belgisch tijdschrift gericht tot een aantal literatoren, onder wie vele
vrienden van wijlen den grooten dichter. En wat hij van hen wenscht te weten is niet
gering. ‘Zijt gij van meening dat de sedert Verhaeren's dood verloopen tijd voor zijn
roem gunstig is geweest, dan wel of die roem is verdonkermaand geworden, zooals
met zoovele anderen het geval is? Is dit laatste uw oordeel, schrijft gij dit toe aan
een gevoel dat den dichter rechtstreeks treft (betrekkelijke desaffectie gewettigd
door zijn kunst, door zijn leer), of heeft hij niet geleden onder een nieuwe richting
die de literaire smaak heeft ingeslagen? En welken weg gaat, volgens u, die richting
uit? In de tegenovergestelde richting: welke zijn de schrijvers, welke zijn de werken
die, door hem ingegeven, u voor den tegenwoordigen tijd kenschetsend voorkomen?
Meer speciaal in sociaal opzicht, hebben de stellingen, door den dichter in de werken
van zijn rijperen tijd voorgestaan, ja dan neen een actueele waarde behouden die
hun, buiten letterkundige verdiensten, eenig belang toekent? In het opzicht der
plastische kunsten, acht gij dat Verhaeren aan sommige artiesten van dezen tijd,
hetzij onderwerpen aan de hand heeft gedaan, hetzij een middel heeft aangewezen
om den socialen en moreelen angst van dezen tijd uit te drukken? En om te besluiten,
naar welke verzenbundels van Verhaeren gaat uw tegenwoordige voorkeur, hetzij
omdat zij volgens u het meest overeenkomen met een staat van de hedendaagsche
gevoeligheid, hetzij omdat ze “tout bonnement” overeenstemmen met een persoonlijk
gevoel?’
Dat is eene nogal heel lange reeks van vragen en
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eene nogal chaotisch-uiteenloopende, en eene voor een paar nogal puëriele.
Om maar te beginnen met de laatste: als ik een voorliefde heb voor een bepaald
boek, in casu een bundel gedichten, van een schrijver, dan zal dat wel zijn, meestal,
omdat die verzen ‘tout bonnement’ in een-klank zijn met mijne eigene gevoeligheid,
ofwel - tweede onderstelling - omdat de personaliteit van den dichter er hare hoogste,
hare meest volmaakte uitdrukking in vindt. Maar die voorkeur kan moeilijk gewettigd
worden door het feit, dat die verzen zoo prachtig overeenstemmen zouden met een
staat van de tegenwoordige sensibiliteit, tenzij ik een ofwel kritisch ofwel historisch
standpunt inneem, in welke gevallen mijn voorkeur niet meer op liefde, of innerlijke
communie berust, maar wel op nuchter verstand. En het is niet met het nuchtere
verstand, dat men verzen moet lezen, of zelfs maar beoordeelen.
De vraag rakende den rechtstreekschen invloed, dien Emile Verhaeren op de
plastische kunst van den jongsten tijd zou hebben gehad, lijkt mij al even...
ongelukkig. Het kan heel goed zijn dat er nog ergens jongeren zijn, die er aan
denken, sommige poëmata van Verhaeren met illustraties te voorzien, al zullen zij
wel zeldzamer zijn geworden dan een vijftien of twintig jaar geleden. Maar dit is de
eigenlijke kwestie niet: men vraagt of Verhaeren onderwerpen aan de hand heeft
gedaan, en dit plaatst ons ineens voor het psychologisch probleem van de
kunstschepping; de vragensteller schijnt de meening te zijn toegedaan, dat het
ontstaan van het kunstwerk afhangt, in hoofdzaak althans, van intellec-
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tueele, cerebrale omstandigheden, iets waar men in het lange en het breede zou
kunnen over twisten... indien dat noodig was. ‘Of heeft hij aan jongeren een middel
aangewezen om den socialen en moreelen angst van dezen tijd uit te drukken?’
klinkt het tweede lid van de vraag. Alsof de ‘middelen’, die een dichter gebruikt, ook
bruikbaar zouden zijn voor een plasticus! (Tenzij weer als die dichter critisch of
aesthetisch-leerend zou optreden). En dan: dichter en plasticus kunnen natuurlijk
een zelfden ‘socialen en moreelen angst’ ondergaan, maar dan zullen zij niet aan
elkander uitdrukkingsmiddelen gaan ontleenen: is het gevoel van angst groot genoeg,
dan breekt het uit vanzelf en met de eigen vormen.
De onmiddellijk-voorafgaande vraag is van grooter belang: hebben de sociale
theorieën van den dichter, die uit zijn lateren tijd vooral, nog eenige actueele waarde
behouden, niet om hun letterkundig kleed maar om hun uitstralingsvermogen? Hier
botsen wij weêr op de initiale vergissing, als zou het dichterlijke werk, als zou de
inspiratie rechtstreeks uitgaan van een sociale of ethische stelling. Zeker, de dichter
kan zijn uitgangspunt in dergelijke stelling, in een religieuse of maatschappelijke
overtuiging vinden; zoolang dergelijke overtuiging echter op de rede berust, kan zij,
om het aldus uit te drukken, de vonk niet zijn die het dichterlijke vuur aansteekt.
Eenzelfde godsdienstigheid heeft aanleiding gegeven tot de platste kantieken of de
walgelijkste psalmberijmingen, als tot de hoogste mystieke geschriften, eenzelfde
socialisme schonk ons mevrouw Henriëtte Roland Holst en den zang der
Internationale, die voor
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mij niet dan overdrachtelijk tot de wereldpoëzie behoort. Want het komt er weêr op
aan, te weten of de stelling, theorie, overtuiging zijn geworden gevoel, leven, vleesch
en bloed. En, wil ik gaarne bekennen dat een zekere sociale leer Emile Verhaeren
tot hare aanhangers kon rekenen - aan dezes orthodoxie kan ik trouwens twijfelen,
- dan heeft deze leer als dichterlijk materiaal geen waarde, dan voor zoover
Verhaeren er zelf in heel zijn gestel, met heel zijn geestdrift en al zijne vervoering,
poëzie van gemaakt heeft. - Vervangt men derhalve de uitdrukking sociale theorie
door de uitdrukking sociale vervoering, dan spreekt het zoo goed als van-zelf dat
Verhaeren als sociaal dichter invloed zal blijven oefenen op al wie eenig gevoel
voor poëzie zal behouden hebben, ook waar hij niet houdt van de sociale idealen
die Verhaeren schijnt aan te kleven, want dan gaat het hier alleen om poëzie zonder
meer, welke de ingevende grond er ook van weze. Maar dan kan men ook weer de
‘letterkundige verdiensten’ niet uitsluiten, zooals men het hier wil doen, aangezien
juist die verdiensten in laatste instantie de waarde van de sociale verschijning bij
Verhaeren uitmaken.
Heeft men nu met de vraag een andere bedoeling gehad? Wilde men eenvoudig
weten of er nog menschen zijn, jongere menschen van dezen tijd, die sociaal denken
en voelen zooals Verhaeren dat deed? De vraag lijkt mij in deze tijd nogal onnoodig...
Dit alles is het negatieve in dit, anders wel belangrijk zij het weinig geordend, inkwest.
Het eerste deel, dat van ons weten wil of, om het eenigszins rauw te zeggen,
Verhaeren ja dan niet heeft uitgedaan, verdient een afzonderlijk antwoord.
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II
Is het uit met den roem van Emile Verhaeren? Hebben de jongeren hem definitief
den rug toegekeerd? Met andere woorden, en beleefdere, die ik ontleen aan het
inkwest waar ik het hier over heb: is de sedert Verhaeren's dood verloopen tijd voor
zijn roem gunstig geweest; zoo niet, is dit te wijten aan zijne kunst en aan zijne
ethische houding, of aan nieuwe stroomingen - dewelke? - die de jongeren van hem
hebben afgedreven; zoo ja, welken vorm heeft zijn invloed aangenomen? (Ik
resumeer hier het vragenlijstje waar ik het in een vorig stukje over had).
Het spreekt van zelf dat Emile Verhaeren zijne getrouwen bewaart, en dat hun
aantal groot is. Verhaeren had heel veel vrienden, waar hij heel veel van zich-zelf
aan gaf, en die hem dan ook heel veel gaven van hen-zelf. Men kon hartelijk van
Verhaeren houden, ook zonder zijn werk te kennen, ook zonder zijn werk lief te
hebben. Want hij placht zich, ook buiten zijn geschriften, geheel weg te schenken,
zonder meten of bedenken, met een gulle naïefheid die bij een vijftiger - het was
ongeveer zijn leeftijd toen ik met hem kennis maakte - verbaasde en sommigen met
andere geaardheid zelfs verdacht voorkwam. (Verhaeren oefende zich trouwens in
naastenliefde met uitdrukkelijke opzettelijkheid). Men m o e s t dus wel houden van
Verhaeren, waar men zoo sterk voelde dat de door hem gestelde regel: ‘Admirezvous
les uns les autres’, een wet was waar hij voor niets ter wereld zou hebben van
afgeweken. Doordat Verhaeren op zulke overtuigende wijze een zoo groot vriend
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wist te zijn, heeft hij, nu tien jaar na zijn dood, zooveel vrienden behouden, en die
vriendschap berust niet alleen op dankbaarheid, maar op iets als schaamte omdat
men een onuitputtelijke goedheid niet naar hare waarde heeft vermogen te schatten.
Dat zulke gevoelens tegenover Verhaeren nog steeds weêrslag hebben op de
waardeering van zijn werk, spreekt van zelf. Leven en werk, innerlijke en uiterlijke
poëzie waren trouwens bij hem zoo innig verbonden, dat wie hij had ingenomen ze
nog moeilijk scheiden kon. Voor zijn echte vrienden kon Emile Verhaeren moeilijk
een voorwerp van scherpe kritiek worden. Het naïef-spontane bij mensch als bij
dichter sloot, om het zoo uit te drukken, nauwgezet politie-toezicht uit. De rhetorica,
die trouwens zoo persoonlijk was, van zijn werk stemde overeen met, was het
natuurlijke gevolg van de rhetorica in zijn leven: waar iedereen wist dat die
levensrhetorica de oprechtheid-zelve was, kon het niet anders of men aanvaardde
ook de dichterlijke rhetorica, die trouwens al te dik lag over zijn verzen dan dat men
zou hebben gedacht aan zand-in-de-oogen. - Na tien jaar, en nu wij Verhaeren niet
meer ontmoeten dan in onze herinnering, zien wij de gebreken-als-dichter van
Verhaeren scherper; zij zijn ons trouwens nooit ontgaan. Reeds kunnen wij hem
historisch beschouwen, en, waar wij zijne jongere tijdgenooten zijn, is dat
beschouwen des te gemakkelijker, daar het werk van Verhaeren zoo goed
overeenstemt met de historie van het laatste kwart der vorige eeuw in zijn geleidelijke
ontwikkeling. De mensch gaat eenigszins in het verschemerende halfduister staan;
het werk blijft deel uitmaken van ons eigen leven, als eene getuige-
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nis. En zie, het doet zich voor dat, verre van aan den roem van Emile Verhaeren te
kort te doen, deze omstandigheid eerder zijn roem voor ons als tijdgenooten zou
bevestigen. De aangewende middeltjes en kunstjes vervallen van lieverlede: in eene
poëzie als deze hebben zij, naar het blijkt, veel minder beteekenis dan men denken
zou en indertijd dan ook dacht. Wat overblijft is: de poëzie van gansch een tijdperk,
op grootmachtige en imponeerende wijze uitgedrukt. En of Verhaeren nu opvolgenlijk
individualistisch-anarchist en sociaal-demokraat is geweest, of hij van sensuëel en
mystiek Vlaming is gegroeid tot den algemeenen Mensch die door een Walt Whitman
vooruit is gebeeld; of hij van pessimist optimist is geworden; of zijne liefde voor den
Boom overgeslagen is op de Locomotief: ons kan het principiëel koel laten; het komt
ons alles zoo natuurlijk voor, welke houding wij zelf thans ook innemen, want:
behooren zulke evoluties niet tot ons eigen geestelijke leven... in het verleden
helaas? En juist omdat wij weten hoe door-en-door oprecht Verhaeren was, met
hoe weinig opzettelijkheid hij al die veranderingen onderging, (feitelijk als personaliteit
een zwakke: slechts zijn spraaksysteem was sterk), kunnen wij Verhaeren blijven
beminnen als onder zijn leven, en blijft zijn roem bij ons ongetaand, want wij wisten
allang wat aan zijn genie ontbrak, en weten het nog steeds te vergoêlijken.
Maar... wij zijn de Ouderen en, wat erger is, oude vrienden van Emile Verhaeren.
De Jongeren?
De jongeren hebben Verhaeren niet persoonlijk gekend, en den invloed van zijn
tijd niet ondergaan. Het eerste is wel heel jammer, en het tweede misschien ook
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wel. Al beken ik dat het hun oordeel vrijheid schenkt. Hun oordeel over de kunst
van Verhaeren? Zeer terecht merkt de Franschschrijvende Vlaming André Baillon
in Les Nouvelles litteraires van 28 Oktober jl. op, dat Verhaeren twee soorten lezers
had en heeft: de geboren Franschen, en de Franschlezende vreemdelingen,
waaronder de Belgen. De eersten kunnen onmogelijk ooit de poëzie van Verhaeren
in haar geheel hebben gesmaakt. Wel konden zij bij hem het Beeld genieten; doch
de Klank (het is, geloof ik, Henri de Régnier die het, jaren geleden al heeft gezegd)
was hun reeds barbaarsch, en wat de Rhythmus betreft, die moest hun totaal vreemd
blijven. Die Rhythmus, bij Verhaeren oppermachtig, dermate dat zijn vrij vers,
natuurlijk uit hem gegroeid, als zijne normale uiting aandoet - die Rhythmus is door
en door Vlaamsch, beklemtoond op zijn Vlaamsch, welke klemtoon niet zelden door
alliteratie en assonantie wordt aangedikt. En dat kan een Franschman niet snappen,
zoodat veel van Verhaeren's poëtische schoonheid voor hem van lieverlede verloren
gaat. Ik herhaal: dit was aldus sedert al den tijd dat Verhaeren in Frankrijk gelezen
werd; het zal des te meer waar zijn in dezen na-oorlogschen tijd, waar ook in de
poëzie de wanorde heerscht, de vormschoonheid verworpen wordt - al is er, onder
den invloed van Paul Valéry, nu reeds eene scherpe en weldadige reactie -, de
opstand tegen al wat van het verleden overblijft nauwelijks aan het luwen is, het
evenwicht - bij Verhaeren imponeerend groot, hetgeen eens zijne redding was, geschuwd wordt als uit den booze. Het kan dan ook niet anders, of de roem van
Verhaeren, voor zoover hij berust op literaire
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bestanddeelen, moet bij de jongere dichters in Frankrijk fel gedaald zijn. Wat de
Belgische jongeren betreft, die hem zoo veel beter kunnen smaken en op dewelke
hij trouwens steeds een veel grooteren invloed heeft gehad dan op de Fransche: ik
geloof niet dat hun eerbied voor den meester veel gedaald is, al wordt deze
vermoedelijk veel minder gelezen; al valt het artificiëele van zijne kunst veel meer
in het oog; al gaat de aandacht, en ook de bewondering, natuurlijkerwijs naar
nieuwere beroemdheden, hoofdzakelijk uit Frankrijk.
Wat zijne ethische houding betreft, die uitliep op een wat al te gemakkelijk, al te
oppervlakkig optimisme: ik zei u hierboven waarom wij, de reeds-ouderen, ze bij
Verhaeren begrijpen, vergoêlijken en beminnen konden, en het nog steeds blijven
doen. De Jongeren nu nemen, wat van-zelf spreekt, een gansch ander standpunt
in. Zoo juist geeft een jong Belgisch tijdschrift, Les Cahiers du Mois, het antwoord
van een paar dozijn literatoren van dezen laatsten tijd, aan wie naar den toestand
van hun geest, van hunne gevoeligheid, van wat wij hunne ziel zullen noemen,
gevraagd werd. Het antwoord luidt natuurlijk verschillend van dichter tot dichter.
Nochtans kan er geen besluit uit getrokken worden, dan dat zou luiden: de jongeren
lijden aan het gebrek aan vertrouwen, dat juist de grondslag was van Verhaeren's
optimisme. Deze generatie heeft nooit anders dan wanorde gekend, onder en na
den oorlog; zij is dan ook, met al hare nieuwsgierigheid, onrustig; zelfs bij eene
geboden orde zou zij in zich de oproerigheid voelen gisten, zij die nooit eene
zekerheid heeft gekend; het onsamenhangende trekt haar nog steeds meer aan
dan het afgebakende;
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en dat sommigen hunkeren naar meer menschelijkheid, naar meer liefde, en zelfs,
buiten alle pose, naar God, is wel het beste bewijs van hare wezenlijke ontreddering.
Zeker, in Verhaeren zouden zij kunnen vinden een voorbeeld van het vertrouwen
dat hun ontbreekt en dat enkelen zoeken. Maar dat vertrouwen moet hun wel heel
superficiëel, en zelfs tamelijk onnoozel voorkomen, omdat zij niet weten hoe en uit
wat dat vertrouwen bij Verhaeren is gegroeid. Wij, Verhaeren's tijdgenooten, ook
waar wij zijn apotheotisch optimisme, dat de oorlog zoo deerlijk moest komen breken,
niet deelden, wij wisten uit welke bestanddeelen het was opgebouwd. De jongeren,
zij, hebben de geestelijke evolutie van de laatste vijf en twintig jaar der negentiende
eeuw, waar heel de kunst van Verhaeren, ethisch beschouwd, geleidelijk op berust,
niet meêgemaakt, niet doorleefd; zij kennen ze maar van hooren zeggen; zij is hun
wellicht niet dan een historisch curiosum, misschien laat ze hen zelfs volkomen
onverschillig, zij die niet eens onder den oorlog geleden hebben. Zij hebben geen
verleden; zij weten dan ook niet welken weg zij uitgaan. Maar dat juist houdt ze van
Verhaeren af, die voor ons eens de moderne dichter bij uitstek was, en dien zij niet
eens meer naar behooren kunnen begrijpen.
De moderne dichter bij uitstek: dàt is het misschien wat den roem van Verhaeren
vergankelijk heeft gemaakt. Er waren in zijne kunst te veel tijdselementen, en te
weinig eeuwige. Heeft men niet gezeid dat het minstaantastelijke in Verhaeren's
werk de drie dunne bundeltjes zouden zijn die wij aan de liefde voor zijne vrouw
danken: Les Heures claires, Les Heures d'Après-midi en Les Heures du Soir?
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Wij weten niet wat het eind-oordeel der eeuwen over het gezamenlijke oeuvre van
Emile Verhaeren zal wezen. Maar dat, zooniet de jongeren van thans, dan toch de
Jeugd van altijd deze drie boekjes zal blijven beminnen, staat voor ons vast. Omdat
zij gebouwd zijn op die gemeenplaats: de Liefde.

N.R.C. 13 en 20 November 1926.
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Le disque vert en nog iets
Wij hebben sedert Mei een nieuw tijdschrift, dat zijne redactie tevens te Brussel en
te Parijs heeft. Dit biedt niets bijzonders aan: sedert een paar jaar hebben wij wel
meer zulke tijdschriften, die de papierduurte trotseeren, om te bewijzen dat zij de
literatuur van gisteren en zelfs van heden ontkennen, hetgeen op zijn beurt niets
buitengewoons is en, ik verhaast mij het te zeggen, te billijken valt vanwege zijne
natuurlijkheid.
Neem ik de pen ter hand, dan is het ook niet om het feit alleen dat dit tijdschrift
in Mei j.l. is geboren. Immers die geboorte is niet anders dan een reïncarnatie: Le
Disque Vert (aldus heet deze periodieke uitgave) is de voortzetting van Les Signaux
de France et de Belgique, met dezelfde redactie-leden min twee: de
voormalig-Vlaamsche schrijvers G. van Hecke en André de Ridder. Thans bestaat
de ‘opstelraad’, zooals men dat vroeger noemde, voor Frankrijk uit André Salmon
en Jean Paulhan: twee goed-klinkende namen, en voor België uit Franz Hellens,
die allang zijne lauweren heeft verdiend, en uit minder-bekenden als Mélot du Dy,
Odilon-Jean Périer, Paul Fierens en Robert Goffin.
Spreek ik erover, dan is het ook niet omdat dit maand-
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schrift de eigenaardigheid vertoont, slechts op honderd vijf en zeventig exemplaren
te worden getrokken. Ook deze beperking is een teeken van wijsheid: waarom
papier vermorsen, als men weet dat uitgaven als deze slechts bij zeldzaamheid
honderd vijf en zeventig abonnementen weten te verzamelen? ‘Le Disque Vert’ is
het zich zeer goed bewust, dat het de massa nooit bereikt; het bedoelt trouwens
alleen, ‘de la littérature d'exception’ te brengen, zooals men het in het Fransch zegt;
een programma heeft het niet, dan zijne nieuwsgierigheid en zijne onrust; men leest
het met een soort van angst: de koorts van de meeste medewerkers ervan gaat
gemakkelijk over op den lezer, die een zeer bijzonder genot smaakt niet alleen in
het feit dat hij behoort onder honderd vijf en zeventig uitverkorenen, maar tevens
doordat hij tot die koorts wordt toegelaten, die niet anders bedoelt dan haar-zelf. En
dat genot is zoowaar niet gering. Wat men den jongeren van dezen tijd, in welk land
ook, terecht verwijten kan, is hun zucht tot theoretiseeren. De tegenwoordige
troebelheid leidt van lieverlede tot het zoeken, tot het uitspinnen van definities. Wij
gaan dood aan leuzen, terwijl wij juist meenen ervan te leven. Etiketten immers zijn
geen hosties, geen viatiek. ‘Le Disque vert’ lijkt het mij uitnemend te hebben
begrepen: openstaan met heel zijn menschehart, met al zijne tot springens toe
gespannen zenuwen, of alleen met zijn blijde of wrange fantazie, met den trilgragen
klankbodem van zijn coenaesthesis: het is eene benijdenswaardige deugd. Beter
nog: het is de felle spoorslag die tot volgehouden werken aanzet. Werken; zonder
vooropgezetheid werken naar zijn beste kunnen; eclectisch
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openstaan voor elk levens-verschijnsel en het liefdevol verwerken naar den eigen
aard: het is alle theorieën waard en de beste waarborg dat men er niet door
opgezwolgen wordt. Het catalogiseeren zal wel volgen: daar zijn de critici en de
historici voor. Intusschen ervoor zorgen, dat de catalogi ter dege kunnen worden
opgemaakt: het is de eenige bedoeling van ‘Le Disque vert’, en dit is reeds voldoende
om er gewag van te maken en het uit andere jongere tijdschriften te onderscheiden.
Doch ook dit is de reden niet, waarom ik hier schrijf over ‘Le Disque vert’. Die
reden is, dat dit tijdschrift, dat ik niet steeds met onverdeeld genoegen, maar dan
toch altijd met aangehouden aandacht lees, bedoelt internationaal te wezen, ik wil
zeggen: algemeen menschelijk.
Het opsporen van dat algemeen-menschelijke, weze het binnen de beperking,
die eenigszins exclusief is, van den tegenwoordigen na-oorlogschen tijd, en bij
achterstellen van het gevoel voor de onmiddellijke gewaarwording, is, komt het mij
voor, het eerste doelwit van ‘Le Disque vert’. Wilde men den opstellers er van per
se een programma toeschrijven, dan zou men kunnen zeggen dat zij, de eene wat
meer dan de andere, amoreele sensitivisten zijn, die alle geordende gedachte willen
opgeschort zien, voor bloot het leven der subconscientie. Zij zijn, of willen zijn,
geraffineerd-primitief: de vorm dan van hunne algemeene menschelijkheid. Sluiten
zij andere algemeenheid uit? Het ware brutaal, ze ervan te beschuldigen. De
klassieke belezenheid, waar in den laatsten tijd een Franz Hellens getuigenis van
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aflegt; het belangrijke oeuvre van een André Salmon, den romancier, die thans het
dichtst bij Balzac staat, verbieden dergelijke verdachtmaking. En daar is trouwens
de inhoudsopgave van ‘Le Disque vert’, die aantoont, dat het internationalisme van
het tijdschrift op nog wel wat anders slaat dan op het primaire, waar ik hierboven
op doelde.
Immers, reeds in het eerste nummer schreef Jethro Bithell, de bekwame Engelsche
vertaler van Belgische, zoo Vlaamsche als Fransche, poëzie, een opstel over Synge
en het Iersche drama, waarin de ‘culte de la vie et de la passion’ van den dichter
wordt gehuldigd; terwijl Friedrich-Markus Huebner een stuk bijdroeg over ‘La Situation
Littéraire en Allemagne’, waarin wordt gewezen op het feit, dat de toekomst, literair
gesproken, van Duitschland berust in de handen van hen, die den oorlog hebben
doorgemaakt, - geen menschen dus met kinderlijke primitiviteit.
Ook naar Holland heeft het letterkundig inkwest van ‘Le Disque vert’ zich
uitgebreid. In het tweede nummer komen twee opstellen voor over ‘Le mouvement
des jeunes dans la littérature néerlandaise.’ Het laatste woord is er naast: van de
Vlaamsche jongeren wordt niet gewaagd, die nochtans ook tot de Nederlandsche
literatuur behooren, en dat verzwijgen vind ik wel jammer.
Wat de opstellen missen is: stevigheid en consequentie, en dát kan ik waarlijk
niet billijken. Beide schrijvers gaan uit van een vooropgezet standpunt: zij willen
geen andere literatuur dan die der intuïtie, hetgeen hun recht is, en wel van dezen
tijd. De oorlog
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heeft ons in al onze denkgewoonten geschud; het leven-der-daad, erdoor wakker
geschokt, heeft voor velen jaren lang het denken zelfs afgeschaft; allen hebben wij
geleefd, al dien tijd, als van gevoelsstompen, van heftige gewaarwordingen, van
grootsch-verschrikkelijke beelden die alle moreele waarden dooreen hebben gegooid.
En daar is de tegenwoordige literatuur in Europa de naklank van. Ook zij is alle
construëele denken beu; alle analysis wars. Zij wil de metaphoor - de heer Kelk wil
ze in de poëzie, de heer Chasalle wil ze in het proza - die is als een vuistslag op
het oog, die er een groote vonk uit stampt, om nu eens met Eckhart te spreken.
Maar hoe dat overeen te brengen met de behoefte aan traditie, zooals de heer Kelk
het voorgeeft? Wij weten welke traditie hij bedoelt, en dat zij eenzijdig is. Maar ziet
hij niet hoe het uitgangspunt van zijne traditie, die aansluit bij Verlaine, Baudelaire
en Rimbaud, niets heeft te maken met het uitgangspunt van de moderne literatuur,
en dat die traditie dan ook in den grond wel niet anders zal zijn dan eene gelijkenis
naar den vorm? Traditie wil juist zeggen, geleidelijk gevolg. Is er waarlijk geleidelijk
gevolg in de traditie die de heer Kelk aangeeft? Hij zou het moeten bewijzen. Wij
zien er voorloopig een keus in, de keus van enkelingen die, geholpen door de
omstandigheden, gemakkelijk volgelingen hebben aangekweekt. En wie volgelingen
zegt, zegt huldiging van een bepaalden vorm, doorgaans zonder meer, zonder
ondergrond: de heer Kelk zelf merkt het bij de epigonen van Kloos op.
Enger nog dan de heer Kelk, is de heer Chasalle, en nog minder consequent. Hij
stelt als een postulaat de onontkomelijke burgerlijkheid der Hollanders. Hier-
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van is het gevolg de zoo weelderig-bloeiende Hollandsche burgerroman. Doch dien
burgerroman, die waarlijk niet te onderschatten is, want hij is het meest-eigenaardige
in de Hollandsche proza-literatuur, schakelt hij eenvoudig uit. Hij wil niet meer het
in-leven van het onderwerp, dat aan het boek misschien lyrische waarde onthoudt,
maar het dan toch drenkt met echtheid, wat niet is te versmaden. Hij wil nog alleen
de spectaculaire houding, ‘la distance qui vous sépare du sujet’, welken afstand hij
aanvult met 's schrijvers subliminale, met zijne fantazie. Maar dát juist, en hij bewijst
het, is zoo ón-Hollandsch mogelijk. Moeten de Hollanders dan ophouden, Hollanders
te zijn? De vrienden van den heer Chasalle moeten mij nog bewijzen, dat zij het
kunnen.
Intusschen kan men den heeren Kelk en Chasalle dankbaar zijn, dat zij het
standpunt der Hollandsche jongeren in het buitenland bekend hebben gemaakt.
Het buitenland zal echter wellicht denken, dat dit standpunt niet met de noodige
logica is verdedigd, en dat een zeer goed te verklaren en aan te nemen drang naar
vernieuwing wil doorgaan voor eene leer.
De omstandigheden geven mij de gelegenheid het bovenstaande aan te vullen
met eenige notities over hetgeen tegenwoordig in Frankrijk aan het woelen is en
vechten op gelijk gebied. Die omstandigheden zijn, dat nog zoo heel lang niet
geleden twee jongere Fransche auteurs te Brussel zijn opgetreden, die de
vertegenwoordigers zijn van de twee, zoo goed als uiteenloopende richtingen, welke
de literatuur van heden en morgen in Frankrijk uit wil.
Die twee auteurs, die reeds een goede faam genieten,
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zijn Jules Romains en Blaise Cendrars. De eene is de uitvinder, als ik mij aldus
uitdrukken mag, van het Unanimisme; de tweede één der voornaamste
woordvoerders van de groep der ‘Apollinaires’, aldus naar den dichter genoemd
dien zij beschouwen als hun meester. Zij kwamen naar Brussel op uitnoodiging van
‘La Lanterne sourde’, wat de naam is van een tijdschrift tevens van eene
studentenvereeniging die in dat tijdschrift op zeer diverse wijzen aan literatuur doet:
een zeer ijverige, zeer sympathieke groepeering welke reeds herhaaldelijk aan hen,
die voor de letterkundige stroomingen van dezen tijd niet blind willen zijn, gelegenheid
heeft geschonken zich op de meest-rechtstreeksche, meest-objectieve manier te
documenteeren. Aldus houdt zij in de hoofdstad van Brussel de aandacht wakker
voor de fraaie letteren, ook voor die van over de grenzen. Gij weet dat zij daarin
niet alleen staat: behalve een betrekkelijk groot getal tijdschriften die jonge talenten
tot ontluiking hebben gebracht - ik heb u ‘le Disque vert’ genoemd; ernaast kunnen
wij ‘La Bataille littéraire’ plaatsen die eenigszins... braver is, en ‘La Nervie’, en den
reeds veel ouderen ‘Thyrse’ en de gezette ‘Vie intellectuelle’ - zijn daar de ‘Mardis
des lettres belges’, door den dichter Georges Ramaekers gesticht, die ieder jaar
van October tot Mei om de week het publiek uitnoodigt tot het aanhooren van zeer
eclectisch gekozen Belgische verzen en Belgisch proza, omlijst met wat schoone
muziek. En dat alles schept eene literaire atmospheer die ik ons door Parijzenaars
hoorde benijden.
Jules Romains en Blaise Cendrars zijn dus deze laatste
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weken naar Brussel komen conferenciëeren. Men kon zonder achterdocht naar
hunne lezing gaan luisteren: voor niemand hoefden zij onbekenden te zijn. Beiden
immers hebben een aantal boeken geschreven, die ook buiten den beperkten kring
hunner letterkundige vrienden met nieuwsgierigheid en dikwijls met bewondering
zijn gelezen geworden. Dát is het voordeel van die Fransche jongeren: dat zij het
meer van hunne werken dan van getheoretiseer willen hebben gedaan, hetgeen
niet in alle andere landen het geval is. De Fransche schrijvers, en de jongere niet
alleen, arbeiden met eene echte koorts. Dat ligt, het dient wel gezegd, voor een
goed deel aan de dure levensvoorwaarden. Een Fransch auteur, die met vrouw en
kind op zeer bescheiden voet leeft, verklaarde mij dezer dagen dat hij, om rond te
komen, iedere maand vier groote dagbladartikels en twee ‘contes’ moet leveren,
en daarbij drie boeken in het jaar. In elk ander land zou dergelijke overproductie
den waarborg meebrengen van slechte literatuur; in Frankrijk is de nood een prikkel,
en zoo niet alles wat geschreven wordt rijp kan worden geacht, er is niettemin in
die overstelpende veelheid een levendigheid te bespeuren, en niet zelden eene
frischheid, die verbazen en bewondering afdwingen. Men schrijft trouwens niet goed
dan bij aangehouden oefening, en het is de reden waarom vele Fransche schrijvers,
die zoo heel veel produceeren, bij elk boek beter worden.
Harde werkers nu blijken ook Jules Romains en Blaise Cendrars te zijn, ieder in
de richting die hij zich gekozen heeft. Deze twee richtingen zijn te dezen dage
toonaangevend, waarmede ik natuurlijk niet wil hebben
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gezegd dat heel de Fransche productie er noodzakelijk bij aansluit. De meeste
Fransche schrijvers leven en werken geïsoleerd, en de groepeeringen die om
sommige tijdschriften ontstaan, beteekenen nog geenszins een gezellig
samenhokken. Het gebeurt verder dat het toeval van een sukses de isolatie nog
vermeerdert. De schrijver sluit zich zelf op met eene reeks naar den aard gelijke
onderwerpen, die hem het best geschikt schijnen om den verkregen bijval te
verzekeren en te bestendigen. De schrijver pleegt trouwens in de eerste plaats voor
zich-zelf te strijden: het samenhoorigheidsgevoel gaat er natuurlijk bij onder.
Nochtans gebeurt het, ofwel dat eene machtige personaliteit minder krachtigen als
het ware onwillekeurig tot zich aanlokt, ofwel dat eenzelfde ideaal, meestal reactie
tegen een heerschende mode, de enkelingen samenbrengt. Het eerste is het geval
geweest met de ‘Apollinaires’, het tweede met hen, die zich rondom Jules Romains
hebben geschaard als unanimisten.
Beide richtingen berusten op een stevige traditie, en eene traditie die waarlijk
Fransch is. Ga ik het werk na van een Cendrars, dan vind ik achter hem niet alleen
Guillaume Apollinaire, maar ook Jean Arthur Rimbaud, den Rimbaud dan vooral
van de ‘Illuminations’ en van de ‘Saison en Enfer’. Lees ik Jules Romains, dan merk
ik wel eene groote en gedegene oorspronkelijkheid, maar die mij toch denken doet
aan Charles-Louis Philippe en anderen.
Doch traditie, die men heel hoog kan doen opklimmen, gaat hier gepaard, op zeer
uitdrukkelijke wijze, met evolutie en met zeldzame verscheidenheid. Zoo merkt men
dat de poëzie van Cendrars voor het grootste

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

56
deel louter-zintuigelijk is: zij is eene aaneenschakeling van rechtstreeksche beelden,
zonder ander verband dan klank, visuëele verhouding, intuïtieve evocatie. Zij is alles
behalve discursief; zij laat zich gaan op het subconsciente, tot op het oogenblik dat
een zekere staat der rede deze remmen komt. Daarin gelijkt deze poëzie op de
laatste verzen van Rimbaud, doch daarmee is nog geenszins gezegd dat Cendrars
met Rimbaud gelijk is te stellen. Dat Rimbaud, bij het schrijven van zijn laatste werk,
in visionairen toestand heeft verkeerd, kan thans, na de studies van Rimbaud's
zuster, van Paterne Berrichon en van Claudel worden aangenomen. Mystiek is
daarentegen Cendrars geenszins, niet meer trouwens dan de fantast Apollinaire of
de sterk-opbouwende Salmon, zijn bentgenoot. Zij zijn in de eerste plaats zeer
spontane impressionisten; vooral in de veruiterlijking van hunne aanzettende
gevoelens scherppersoonlijke, trouwe luisteraars naar wat van binnen spreekt, naar
wat van buiten binnendringt. Zij zijn dan in de eerste plaats, en op de acuutste wijze,
individualisten niet in dezen zin dat zij zich in zichzelf zouden opsluiten: zij hebben
integendeel voor al de verschijnselen van hun tijd een open oog en een warme
liefde, die waarlijk het poëtisch materiaal vernieuwen; maar in de openbaarmaking
van hunne indrukken. Het trillend dynamisme van dezen naoorlogschen tijd zeer
bewust, geven zij het weer met, zal ik maar zeggen, verbrokkelde en heteroclitische
beelden-reeksen, die heel dikwijls zeer suggestief werken, - te suggestiever, dan,
naarmate zij meer uitzonderlijk-persoonlijk zijn. En zoo komt het dat het effect, dat
ze bereiken, soms wat vreemd en gezocht aan-
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doet, als gevolg van eene al te ongewone individualiteit.
De unanimisten, zij, die Jules Romains volgen, doen juist andersom. Wat in hunne
werken allereerst treft, is eene buitengewone soberheid van den stijl. Geene beelden
waardoor de schrijver zijne innerlijkheid al te zeer zou verraden. Die innerlijkheid
trouwens kent wel andere bestanddeelen dan louter het onderbewuste, laat staan
het subliminale: zij berust op overdenking, zij berust op liefde vooral; niet de
egoïstisch-geslachtelijke liefde die allerindividuëelste kreten en snikken verwekt,
maar eene caritate die niet alleen den medemensch, maar al het geschapene,
roerend of onroerend, doordringt. De unanimistische schrijver drenkt zijn onderwerp
met al de macht zijner menschelijkheid, nadat hij zelf is gedrenkt met al de
menschelijkheid die zijn onderwerp inhoudt. Jules Romains, Charles Vildrac, Georges
Duhamel, zij zijn er niet op uit om bij middel van felexceptioneele beelden de
menschen te verbluffen. Waar trouwens buiten die middelen, de moreele inhoud
van het werk bij de Apollinaires van zeer ondergeschikt belang is (ik maak eene
uitzondering voor André Salmon, die mij lijkt eene zedelijke crisis door te maken,
en die trouwens tusschen Romains en Cendrars in behoort), staat de moreele inhoud
bij de unanimisten op den voorgrond. De wereld is voor hen een groot zedelijk
geheel, waar de mensch zijne plaats in bekleedt waar het hoort, welke plaats echter
geenszins is die van een heerscher. Meer dan welk schepsel, ondergaat hij
invloeden, en het eenige wat hem van de andere schepsels onderscheidt is, dat hij
die invloeden soms - niet altijd! - bewust wordt. Dat passief bewust worden,
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hetwelk onwillekeurig tot de ongehoordste actie dwingen kan maar ook straffen met
de pijnlijkste onmacht, het is de bron van de meest pathetische, als van de hoogst
komische toestanden. De rol van den schrijver is, dat bewust-worden te leeren
begrijpen met al zijne liefde, liefde zoowel voor de onbewuste invloeden als voor
wie ze ondergaat. Aldus vervult de auteur eene roeping, die zich niet alleen den
mensch aantrekt, dan voor zoover die mensch lezer is. Die lezer dient de wereld in
zijn aanhoudende-wisselwerkende eenheid te leeren begrijpen: de dichter zal uit
het boek verdwijnen, en met hem alle overtolligheid aan stijl-vertoon. Natuurlijk zal
zijn boek winnen naar de maat der eigen menschelijkheid, der eigen caritas. Maar
hoe groot, hoe zedelijk-hoog ook, heeft de dichter minder het recht op den voorgrond
te treden, dan het keitje, waarover zijn held struikelt, en dat misschien een kentering
in zijn leven bepaalt.
Aldus, in den breede geschetst, de twee hoofdstroomingen die de jongere literatuur
in Frankrijk kenschetsen. Ik herhaal het: er is in die literatuur nog wel iets anders
dan Unanimisten en Apollinaires. Daargelaten de alleenloopers, die nog altijd het
talrijkst zijn; daargelaten verachterde symbolisten en zelfs parnassiens, die nu en
dan toch nog wel heel mooie verzen schrijven; daargelaten de menschen die gaarne
tusschen twee stoelen zitten en diegenen die er hunne fierheid in stellen, heel den
tijd recht te blijven staan, al worden hun zeer beleefd al de stoelen der wereld onder
den rug geschoven, zijn daar nog wel andere scholen, die bijvoorbeeld van de
‘dadaïsten’, die de school is van het niet, en dan ook na een zeer kortstondig bestaan
reeds in het niet aan
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het vergaan is. De beste vertegenwoordiger ervan, Jean Cocteau, wordt thans onder
de Apollinaires gerekend. Misschien ten onrechte.
Ten onrechte. Want wat is een etiket? Wat is een naam op een fleschje, als dat
fleschje ledig is aan allen drank?
Waar het op aankomt is: een inhoud te bezitten, en nog meer: van dien inhoud
blijk te geven. En hierin zijn de Fransche jongeren vele anderen voor.

N.R.C., 9 September 1922.
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Franz Hellens
Onlangs is in dit bijblad, als aanhaling uit ik weet niet meer welk buitenlandsch
tijdschrift, Franz Hellens genoemd één der voornaamste vertegenwoordigers van
de hedendaagsche literatuur in België. Zijn nieuwstverschenen boek, dat heet
Bass-Bassina-Boulou, is mij eene gewenschte gelegenheid, hem aan u voor te
stellen als eene in onze letterkunde inderdaad belangrijke persoonlijkheid.
Niet dat ik deze persoonlijkheid naar haar grondig wezen vooral in dit jongste
boek ontdek. Franz Hellens, die in de laatste jaren aan buitengewone vruchtbaarheid
eene groote verscheidenheid paart, lijkt er een modeartikel in te willen bieden, zooals
het thans gaarne gewild wordt. Bass-Bassina-Boulou is namelijk een neger-roman.
Dat hij kort na den Batouala van René Maran en La Randonnée de Samba Diouf
der gebroeders Tharaud wordt uitgegeven, kan, ik geef het graag toe, een toeval
zijn, zooals het een toeval is, dat dergelijke verhalen thans vele lezers lokken: dat
Franz Hellens zich door dit component van eventueel sukses heeft laten verleiden,
wil ik trouwens niet aannemen.
Overigens, Bass-Bassina-Boulou heeft met de boeken van Maran en de Tharaud's
niets te maken. Het is zelfs
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maar een kwasi-negerroman: de roman van een Congoleesche fetisj, die voor een
goed deel te Parijs speelt, en als dusdanig veel dichter bij de jongere litteratuur van
Parijs, die van den avonturen-roman staat, dan bij de grootsprakerigheid van den
gederacineerden neger René Maran, en - laat het ons maar zeggen - bij de diepe,
grootsche en innige menschelijkheid van Jean en Jérôme Tharaud.
Bass-Bassina-Boulou dankt zijn ontstaan veel minder aan de neger-literatuur dan
aan de neger-plastiek, die in een deel van Europa eene afgoderij is geworden. Het
boek is de weerspiegeling van wat zoo'n Congoleesch beeldje in een stad als Parijs,
bij een jonger Fransch schrijver, aan imaginatie wekken kan. Terwijl Batouala en
Samba Diouf de uitbeelding zijn van eene meer-of-minder echte werkelijkheid, in
deze eene Afrikaansche werkelijkheid, is Bass-Bassina-Boulou de verbeelding,
waarmede een acuut-moderne Europeaansche geest een Afrikaansch figuurtje
omkleedt. En, ik herhaal het, die Europeaansche geest is die van de nieuwe auteurs,
die hun brein op avontuur uitzenden.
Franz Hellens is immers onder de Belgische schrijvers van heden deze, die zich
het best heeft aangepast op de jongste productie in Frankrijk, ik bedoel de productie
der jongst-Fransche literatoren. Hij is in de twee laatste jaren met grooten ijver en
toewijding de voornaamste redacteur geweest, eerst van Les Signaux de France
et de Belgique, daarna van Le Disque vert; tijdschriften, die vooral voor die Fransche
extremisten openstonden, en waar, onder meer, Blaise Cendrars een kinematischen
roman in gaf, waarvan de uitgave geschorst moest worden bij afsterven van het
eerst-genoemde tijdschrift.
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Aldus heeft Franz Hellens zijn lot gebonden aan dat van een aantal jongere Fransche
auteurs, en geen van hun pogingen is hem vreemd gebleven, terwijl hij tevens voor
het Belgisch regionalisme krachtdadig verlossingswerk heeft verricht. Ik zal de
laatste zijn om te beweren, dat hij zich door zijne Fransche vrienden leiden laat, of
dat dezen zelfs maar invloed op hem oefenen, want zijne eigenaardigheid is echt.
Doch hun werk is hem lief; het vindt in hem een bewonderaar, die niet altijd blijk
geeft van kiesvermogen. Nochtans weet zijne persoonlijke intelligentie hem te
bevrijden van navolging, ook waar zijne werkzaamheid door de Fransche wordt
bepaald.
Deze intelligentie, die buitengewoon-scherp is, ook waar zij koortsig lijkt, schijnt
zijne lossere, vrijere, meer natuurlijke, zij het dan ook steeds fantastische imaginatie
van vóór den oorlog te willen verdringen. Dit blijkt minder uit den wrangen,
pijnlijk-doorleefden roman: En écoutant le bruit de mes talons, die verschenen is
tusschen de twee zeer uitzonderlijke boeken, die heeten Mélusine en het hier
afgekondigde Bass-Bassina-Boulou. Deze twee boeken geven blijk van eene
grondige evolutie. Het zou mij niet verwonderen, Hellens eene primitiviteit te hooren
huldigen, die van dezen tijd een kenmerk wil zijn. In tegenstelling met de
schilderkunst, die meer en meer constructie bedoelt; in tegenstelling zelfs met de
jongere muziek, die genoeg heeft van impressionisme, wil de literatuur meer en
meer een dynamisme, dat wordt voortgestuwd door bloot het instinct. Althans, eene
gansche school wil nog alleen kennen het beeld, zooals het ongevraagd uit de
intuitie oprijst of langs de zintuigen binnendringt. Zij is wars van stijl, die compo-
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neerend is; zij wil de oorspronkelijke natuurlijkheid, die in een apache niemand
minder dan den impulsieven Adam terugvindt. Franz Hellens zelf heeft in zijne
Mélusine bedoeld, den roman te geven van de aanhoudende beweging. Gelukkig
heeft hij indertijd met groote vlijt geleerd, goed Fransch te schrijven, wat voor een
Vlaming altijd moeilijk is. En, hoe droog ook, is Mélusine dan toch goed geschreven.
In die droogheid echter erken ik het eerste teeken der kentering, die Franz Hellens
heeft ondergaan. Ik zal niet zeggen, dat de beelden en beeldengroepen, dat de
afzonderlijke toestanden en van die toestanden het menigvuldig complex niet waarlijk
nieuw zouden zijn. Maar, zooals het proza van Hellens mij thans heel wat droger
voorkomt dan het vroeger was, lijken mij ook beelden en toestanden dor, tenzij ze,
als in het eerste deel van Bass-Bassina-Boulou, opgeschroefd worden tot lyrisme.
Maar dan wordt dat lyrisme verdacht: het doet intellectueel aan; het is moedwillig;
men voelt het als opzettelijk.
Het is de straf, die velen in het jongere Frankrijk ondergaan: is niet primitief wie
wil. Of beter: het feit, primitief te willen zijn, sluit natuurlijk primitiviteit uit. Zoodat het
een zwoegen wordt, een zich geeselen ten bloede toe, wil men werkelijk frisch en
natuurlijk schijnen. Trouwens, natuurlijk is men niet, want voor een twintigst' eeuwer
is natuurlijk-zijn voorloopig een zoon te wezen van de zoekende en twijfelende, van
de gecompliceerde, van de analyseerende negentiende eeuw. Alleen wie gelooft
kan waarlijk eenvoudig zijn. Ik heb het gevoel, dat Franz Hellens niet meer in zich
zelf gelooft.
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Dat is geen persoonlijke aantijging: het is alleen het verwijt, dat hij zich anderen te
grabbel heeft gegooid. Ik ken hem als in den grond naïef en zwak. Omdat men van
zijne vooroorlogsche boeken weinig heeft gesproken, meent hij wellicht, dat ze niet
deugen. Onder den oorlog is hij verder in aanraking gekomen met een voor hem
nieuwe wereld: lange jaren heeft hij doorgebracht in de omstreken van Cannes en
Nice. Gesproten uit een streng-katholiek geslacht, opgekweekt in een milieu van
stevige burgerdeugden; geleid door een vader, die hem de tucht heeft opgelegd
van den grooten geleerde, die hij is - de bioloog professor van Ermenghem -;
bezeten, anderzijds, door eene hallucinatorische fantazie, die hem, in een gezin als
het zijne, geslotenheid oplei, zag hij zich ineens verplaatst in een cynisch
cosmopolitisme, dat hem zonder groote moeite bemeesterde. En zoo verging het
hem als zoovele leerlingen der Gentsche Jezuiëten: hij vocht zich vrij, zonder zich
echter te kunnen losscheuren van den angst om zijne nieuwe vrijheid.
Erbij kwam de literatuur der ware vrijen, die nooit vooroordeelen hadden gekend.
Intusschen zoeken sommigen van die werkelijk vrijen naar eene gebondenheid, die
ze aan hen zelf terugschenkt: ik herinner aan de bekeering van een Max Jacob, en
het zou mij weinig verwonderen zoo een André Salmon denzelfden weg opging.
Met Franz Hellens ging het andersom: de verlossing uit zijne gebondenheid heeft
allen grond onder zijne voeten tot drijfzand gemaakt.
Hij neme mij deze excursie in zijn intiem leven niet kwalijk: zij was noodig om de
omwenteling in zijne
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kunst te verklaren. Die kunst laat den indruk na van iemand, die vastheid zoekt. Hij
kan ze alleen nog vinden in zijn hoofd, in zijne intelligentie; in de werkelijkheid van
zijn gemoedsleven bestaat zij niet. Het is wreed van mij, dat ik het hem zeg: wil hij
zichzelf peilen, dan ben ik overtuigd, dat hij mij gelijk geeft.
Hoe gelukkiger immers was hij, toen hij, opgesloten met zijn droomen,
niettegenstaande eene zekere geveinsdheid, boeken schreef als En Ville morte,
Les Hors-le-Vent en Les Clartés latentes.
Zijne twee eerste boeken verdienen eene aandacht, die hun niet voldoende te
beurt viel. Als de meeste Belgische boeken van het voorlaatste geslacht waren zij
regionalistisch, ik bedoel, dat de menschelijkheid ervan niet alleen als decor een
bepaalde plaats kreeg, maar dat de plaats - stad of dorp - die menschelijkheid
bepaalde. De invloed van het milieu is in onze Belgische literatuur, zoo Vlaamsche
als Fransche, grooter dan waar ook geweest. Niet alleen is hij merkbaar in de,
vrij-onwillekeurige, keus van het onderwerp en van de personnages, die er bij
behooren - wij zijn trouwens geen psychologen, zoodat die dramatis personae heel
dikwijls niet dan stoffeering van een landschap zijn -, maar werkt hij, oppermachtig,
op den schrijver in, zelfs als die schrijver werkt in kwasi-wereldsteden als Brussel
en Antwerpen, die, voor wie ze kent, zoo verbazend klein-burgerlijk zijn. Doch geene
stad - ik heb het u herhaald gezeid - bezit in deze giftige tooverkracht als Gent. In
een tijdschrift, dat ik onlangs ontving, schreef iemand over den Gentschen etser
Jules de Bruycker: ‘Il tourne dans la ville de Gand comme dans un cirque,
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dont il est à la fois le clown et le public’. Hetzelfde kan gezegd van alle Gentsche
kunstenaars, die hunne stad niet verlaten. Het eenige wat ze van elkander
onderscheidt is de graad van bitterheid in het clowneske en de meer of mindere
graad van vereenzaming waarmede zij voor publiek spelen.
In zijn eersten roman nu, die heette En Ville morte, kon men - om eenzelfde
beeldspraak voort te zetten - Franz Hellens den sentimenteelen clown noemen. Het
boek is in de eerste plaats beschrijvend, doch beschrijvend zonder het minste
naturalisme. De dichter heeft van zijne stad indrukken ondergaan, die vergroeid zijn
met de eigen, smachtende, jeugd-sentimenten. Daarin herinnert zijn roman aan het
eerste boek van Maurice Maeterlinck, den bundel verzen Les Serres chaudes, al is
het veel naïever, veel minder ingewikkeld, lang niet zoo gecondenseerd. Bij het
lezen ervan kon een uitgeweken, een ‘verloste’ Gentenaar moeilijk een glimlach
onderdrukken, die eenigszins weemoedig was: in den held van En Ville morte
erkende hij zonder veel moeite zich zelf; dat hij zich-zelf eenigszins bespottelijk
vond, - het was waarlijk niet zijne schuld, want Gent kweekt bij de jeugd der twintig
jaren eene wrange sentimentaliteit aan, die opwalmt uit de onroerende grachten,
die drukt van uit de logge en hooge muren. En Ville morte was trouwens iets anders
nog dan een sentimenteel-Gentsch boek: het was een heel goed literair débuut,
geschreven met schroom maar met krachtig-evoceerend talent. Het was een bitter,
maar een warm boek, dat deed glimlachen, niet omdat het belachelijk, maar omdat
het verteederend was. Het deed heel jong aan, al was het koortsig; maar het deed
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ook reeds rijp aan, want het vertoonde eigenschappen, die, reeds zeer ontwikkeld,
van Franz Hellens nog steeds het blijvend en kenmerkend, het werkelijk eigenaardig
bezit zijn.
Eén dier eigenschappen is het fantastische, dat hem nooit heeft verlaten. Ik zei
u bij den aanvang van dit opstel, dat hij zeer intelligent is, en dat het intelligente het
in de laatste jaren zelfs schijnt te winnen op het imaginatieve. Doch hier wil ik niet
verkeerd worden begrepen. Al is bij hem tegenwoordig eene opzettelijkheid in het
vreemde, in het ultra-personeele niet te verbloemen, al wordt die moedwilligheid
niet gedragen op een beeldenrijkdom die een blijk zou zijn van oprechtheid en van
dat wonderbare de vergoelijking, toch dient gezegd, dat de intelligentie van Franz
Hellens nooit discursief is geweest, en nooit heeft gewandeld langs de wegen der
rede. Zijne bevatting, opgroeiend tot begrip, geschiedt bij vonken; zijn denken is
impulsief, en het is steeds zijne schrijversweelde geweest, dat de impulsen bij hem
zoo verbluffend talrijk en schitterend zijn gebleken. Ik vrees mij niet te vergissen,
als ik zeg, dat hij thans de beelden uit-zich-zelf zweepen moet: zijn tegenwoordig
werk doet thans meer literair aan in den minder goeden zin van het woord, wat
vermoedelijk gevolg is van eenige vermoeidheid. Doch de beelden zijn er, en ze
zijn van hem, evenzeer als toen hij zijn tweede boek schreef, zijn bundel
hallucinatorische schetsen, die hij Les Hors-le-Vent betitelde.
Het verschil tusschen dit boek en En Ville Morte ligt in de beheersching, die de
schrijver thans heeft verwonnen. Zeker, hij behoort nog tot het milieu, waarin zijne
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fantasmen evoluëeren. Doch hij ziet ze reeds buiten zich om. Hij is nog geenszins
verlost van de atmospheer, waarin hij leeft, maar zij beklemt hem minder, en reeds
ziet hij de mogelijkheid in, eraan te ontsnappen. Hij was in zijn eerste boek bevangen
en tevens ‘schwärmerisch’; thans is de bezonkenheid ingetreden, die keus toelaat.
Zijne geaardheid blijft pessimistisch: het is de schuld van de geestelijke armen, die
hij zich tot onderwerp gekozen heeft. Doch is zijn pessimisme zelfs geen medelijden
meer: er is een spottende wrangheid in, die de eigen ontbolstering beteekent.
Die ontbolstering, die nieuwe liefde, die blijde ontvangenis van nieuwe liefde, blijkt
uit Les Clartés latentes.
Ik ken geen boek van Hellens, dat voller is aan onbevangen, aan oprecht en
gelukkig leven. Meer dan elk ander, meer zelfs dan de laatste werken van Hellens,
is het fantastisch. Doch het imaginatieve ervan vindt zijn grond niet in een schrandere
gezochtheid, maar in een boordevolle levensvreugde. Ik ken weinig boeken, die
zoo ongemeen-persoonlijk en tevens zoo persoonlijkecht zijn. Hier is de scheidslijn
niet te trekken tusschen bedachtheid en intuïtie: zij bestaat eenvoudig niet. Hellens
vloeit over van de vreemdste verhalen, die voor hem de natuurlijkste zijn der wereld.
Hij heeft zich een hemel en aarde geschonken; neen: er zijn komen te ontstaan een
hemel en een aarde, die er voor hem alleen zijn. Doch hij wil er niet van genieten
voor zich-zelf alleen, want de gulle kunstenaar, die hij is, zou het eenvoudig niet
kunnen. Hij is, hij, die in dien tijd traag voortbracht, tot mededeelzaamheid
gedwongen. Les Clartés latentes zijn inderdaad een dionysisch boek.
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Intusschen is de naoorlogsche beheersching ingetreden, die ik misschien beter
zelf-dwang zou noemen. Op eerste zicht is de persoonlijkheid van Franz Hellens
dezelfde gebleven. Doch, doordat hij zich eene zekere strakheid heeft opgelegd...
Of moet ik zeggen, dat eene zekere strakheid over hem is gekomen, die het
gevolg is van verdorring?
Thans, ik herhaal het, klinkt zijne imaginatie nu en dan valsch. Het kan eenvoudig
eene tijdelijke anemiëering zijn, waar hij, zeer terecht, tegen strijdt. Dan hoop ik,
dat ze gauw geneest, en die hoop is gewettigd door de natuurlijke weelde, die zijn
gelukkig eigendom is.

N.R.C., 16 September 1922.
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Franz Hellens
Realites fantastiques
Franz Hellens ziet, 's avonds laat, in eene verlaten straat, achter een verlicht
winkelraam, een koopman die iets afweegt voor een klein en schamel vrouwtje, dat,
blootshoofds, van den koopman door eene toonbank gescheiden staat. Beiden
bezien de weegschaal. En dat is de eerste reden van 's schrijvers argwaan.
Twee vragen rijzen: ‘Que pesait-il au juste dans sa balance?’, en: ‘l'homme qui
pesait me parut de mauvaise mine. La balance, à cette heure tardive, devait marquer
une troublante mesure. Moi aussi j'avais envie de faire peser quelque chose.’
Hellens treedt den winkel binnen. Hij slaat de doening ga. Het kan weldra niet
anders, of de winkelier is een misdadiger: ‘Ta pipe d'un côté, de l'autre le châle de
la pauvre femme... Le compte n'y est pas!’ Hij springt over de toonbank. De twee
mannen vechten. Dieven maken van de gelegenheid gebruik om de kas te komen
ledig stelen. Als hij weêr opstaat, ‘du sang sur les mains et du sable dans la bouche’,
is alles ongewoon gewoon geworden. - ‘Tandis que je marchais dans la nuit, il me
sembla entendre à côté de moi une petite toux pauvre et plaintive à laquelle la pitié
tendait vainement un secours inutile.’
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Ander verhaal: ‘Ma journée faite, je m'acheminais tranquillement vers la taverne où
j'avais coutume de retrouver chaque soir quelques fidèles amis, lorsque je rencontrai
un petit homme qui portait une croix sur son épaule. Le bonhomme fumait une
paisible pipe et portait sa croix sans grimacer.’ Franz Hellens (want wie kent zulke
ervaringen buiten hem?), Franz Hellens vraagt hem: ‘Dat kruis?’ De andere
antwoordt: ‘Er is geen kruis’, en hij rookt zijn pijpje. Mijn vriend volgt hem, verliest
hem eerst uit het oog, vindt hem eindelijk terug in eene menigte: hij was gevallen.
Maar hij rookte zijn pijpje. - Hellens zal hem thans begeleiden, want hij is door zijn
armzaligheid aangedaan. Weêr dreigt de man te vallen, en ditmaal valt ook zijne
pijp; een eindje van den steel is afgebroken. Maar de man heeft ze weêr tusschen
de tanden, en waar Hellens hem bij het dragen helpen wil, weigert de man,
verwonderd om het voorstel. - Nu loopt het volk meê, dat lacht. De man buigt aldoor
dieper onder de vracht. Maar hij rookt. Hij valt weêr: weêr een eindje minder aan
den steel van de pijp. Maar hij laat niet toe dat iemand zijn kruis zal dragen. Zijn
kruis? Maar dat kruis bestaat niet!... - ‘Je rêvai, cette nuit-là, qu'une croix se dressait
dans un cabaret, devant une table où quatre hommes menaient un jeu d'enfer. Sur
la croix, mon compagnon de tout à l'heure était cloué par les pieds et par les mains.
La pipe aux dents, il avait l'air de rire, mais ses traits bafoués faisaient pitié...
Quelqu'un se leva, tendit aux lèvres du crucifié un petit verre d'alcool qui lui arracha
une affreuse grimace. Il poussa un soupir, laissa tomber la tête, et sa petite pipe
éteinte se brisa sur les dalles’.
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Ziedaar, aangegeven door twee voorbeelden, heel den inhoud van dit zeer schoone
boek, dat beangstigend boeit. Ermede is tevens aangegeven de methode van den
schrijver: werkelijkheid opdrijven tot eene volstrektheid, of het absolute herleiden
tot eene armzalige realiteit.
Ik gebruik met opzet het woord: methode, met al de consequenties die men er
uit trekken kan. Het woord is grof: Franz Hellens wettigt het meer dan eens, hoe
kiesch ook in zijne voordracht, door zijn opzet. Maar dien opzet, hoe weet hij hem
te doen vergeten door zijn zeer groot talent! En hoe weet zijne methode ons het
dagelijksche leven te toonen onder eene zeer bijzondere verlichting.
Te meer - en het legt uit waarom zijn werk, in dit boek meer dan in vele van zijne
voorgaande, ons boeit en haast hallucineert, - te meer, daar die methode deel
uitmaakt van zijn geestesvorm. Het is twintig jaar dat ik dezen schrijver ken. De
mensch is mij een dierbaar vriend. Wie trouwens die van hem, van zijne hartelijkheid,
van zijne argeloosheid, niet houden zou? Men kan echter onbevangen over hem
schrijven, omdat hij waarlijk buiten de gewone levenscontingenties staat. Dit is een
dichter die, opwippend uit het dagelijksche leven, in een andere sfeer ademt, helaas
om eruit neêr te tuimelen en in de alledaagschheid te stikken...
Hellens schrijft moeilijk, misschien wel doordat zijn rijk niet tot deze wereld behoort.
Hoe stipt ook, is zijn stijl soms droog, vooral in zijne langere verhalen, in romans
als ‘Mélusine’. Maar hij is kristalhelder, en in kortere, gedrongen schetsen als deze,
die de ‘Réalités
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fantastiques’ uitmaken, werkt hij in als de krassen van een diamant.

N.R.C., 23 Augustus 1924.
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Franz Hellens
Notes prises d'une lucarne
Met deze Notes prises d'une Lucarne vertoont Franz Hellens weêr eene vernieuwing
van zijn talent, die wijst op een verruiming van zijn literair inzicht.
Tusschen de ruim twintig jaar die gaan van zijn eerste boek, den kleinen roman
En Ville Morte, tot bij deze ‘Notes’, ligt een afstand, waarlangs staan zijne werken
als mijlpalen van een evolutie, die voortschrijdt als een noodlot. Het is aan Hellens
niet dat men zal kunnen verwijten, zichzelf steeds te herhalen; terwijl men tevens
toegeven zal, dat zijn geleidelijke ontwikkeling zoogoed als normaal is en, zelfs waar
hij er met eenigen geestelijken moedwil aan meewerkt, uiterst consekwent en logisch
blijft. In zijn eerste boek impressionistisch-sentimenteel, wordt hij in zijn tweede,
meer naar de eigen geaardheid, impressionistischhallucinatorisch: de zeer ongewone
gevallen die hij in deze Hors-le-Vent behandelt mogen doen denken aan Edgar Poe
(sommigen zullen zich ook figuren en toestanden uit Dostojewsky herinneren); waar
dit metanaturalisme, dat men thans supra-naturalisme zou noemen, en dat reeds
lang vóór de Dada-beweging een kenmerk was van zijn persoonlijkheid, in zoogoed
als al zijn andere bundels naleeft, terwijl zijn impressionisme
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zich weldra niet meer tevreden zal stellen met, zij het hypergevoelig, zintuigelijke
indrukken om meer en meer aandacht te gaan wijden aan de onderbewuste beelden
die deze indrukken verwekken, bewijst het wel, dat men in deze minder aan
genoemde invloeden moet denken dan aan een natuurlijken aanleg, misschien wel
aangekweekt door ziekte (zooals bij Emile Verhaeren in zijn cyclus, die uitloopt op
‘Les Flambeaux noirs’), maar die dan toch den onvervalschten bodem uitmaakt van
zijn personaliteit. Les Clartés latentes, die volgen op Les Hors-le-Vent; een goed
deel van Nocturnal; de Réalités fantastiques waar ik het hier onlangs over had, en
deze Notes prises d'une Lucarne (de twee romans Mélusine en Bass-Bassina-Boulou
doen meer opzettelijk, meer cerebraal aan en hebben mij dan ook minder natuurlijke
bevrediging gegeven), komen het fantastische, dat het aangeboren eigendom is
van Franz Hellens, vermeerderen met een zin voor het symbolische, dat wel het
schoonste bewijs is van zijn geestelijke verruiming. Het uitzonderlijke, bij Hellens
niet zelden tot een uiterste opgedreven, te toonen als iets dat een algemeene, een
algemeen-menschelijke beteekenis erlangt welke in ons als een diepere waarheid
openbaart alleen bij de macht der, anders zoo sober-beheerschte voordracht: het
is een teeken van rijpheid, dat overtuigend spreekt uit de onderhavige ‘Notes’ en
van deze, overigens vreemd-aandoende schetsen, waarderijke voorwerpen maakt
tot zelf-bespiegeling.
Al de vorige boeken van Franz Hellens, behalve het laatste deel van ‘Nocturnal’
dat nog persoonlijk-impressionistisch blijft, zijn verhalend, al is het verhaal
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erin eerder middel dan doel. Met deze ‘Notes prises d'une Lucarne’, waar André
Lhote elf treffende teekeningen voor maakte, komt daar verandering in. Hier is geen
logisch, zij het dan ook fantastisch-irreëel verloop van feiten die leiden moeten tot
de symbolische constatatie: zijn wij nog niet aan de moreele beschouwing, aan de
zuiver-intellectuëele abstractie toe, - die nog alleen door den vorm als kunst kan
gewettigd worden, - het punt in tijds- of ruimterealiteit, het plots uit den dichter
opgerezen beeld behooren niet meer tot een geheel als een schakel in een keten.
Zij zijn, in hunne naaktheid, den schrijver voldoende om er de diepere beteekenis
aan te laten ontknallen als een vurig wonder. Het zijn echte notaties, maar niet
zoozeer van natuurverschijnselen als van het overdrachtelijke gesublimiseerde
evenbeeld die ze, soms heel onverwachts, hebben gewekt in de donkerste kelders
van het gemoed. Daardoor zijn ze niet altijd rechtstreeks-bevattelijk. Men zal soms
moeten wachten op het geestelijk equivalent dat ze in u oproepen. Misschien zijt
gij zelfs tot zulke oefeningen totaal onbekwaam. Maar dan vrees ik wel dat gij geen
dichter zijt...
De ‘Notes prises d'une Lucarne’ verschijnen in een tijd, dat Max Jacob blijvend
triumpheert met zijn ‘Cornet à dés’ en Ramon Gomez de la Serna met de Fransche
vertaling van zijne ‘Echantillons’ en ‘Seipse’. Laat ik er hier, als antwoord op het
reeds uitgebrachte verwijt dat Franz Hellens gaarne de literaire mode volgt en helpt
voorbereiden bij probaat-gebleken modellen, - laat ik er hier op wijzen, dat deze
‘Notes’ in 1917-1918 reeds werden geschreven en voor een deel onmiddellijk
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na den wapenstilstand in tijdschriften werden gepubliceerd. En toen was van het
aardgelijke werk van Max Jacob, en vooral van Serna, nog maar weinig sprake.
Serna werd eerst een paar jaar geleden vertaald, en, werd ‘Le Cornet à dés’ reeds
in 1917 uitgegeven, trouwens in eene zeer kleine, spoedig uitverkochte, voor rekening
van den dichter zelf gedrukte oplage, het boek zou eerst in de aangevulde uitgave
van 1922 algemeen de aandacht trekken. Waarom trouwens op juist deze invloeden
te gaan azen, als daar vroeger toch de ‘Histoires naturelles’ van Jules Renard
bestonden, waar juist het eindstukje van Hellens' ‘Notes’ aan herinnert? (Ik schrijf
het hier voor de aardigheid over: ‘Le coq ressemble à un déclamateur sans mémoire
qui répète toujours le titre de sa déclamation et ne peut jamais aller au-delà’. Hellens
betitelt dit: ‘Vanité de basse-cour’). Trouwens, lang vóór Jules Renard was daar,
altijd in Frankrijk, Charles Baudelaire die met zijne ‘Poèmes en Prose’, den naam
van het letterkundige genre aangaf, en vóór Baudelaire de wonderlijke Aloysius
Bertrand die, als ‘fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot’, zijn ‘Gaspard
de la Nuit’ schreef; en vóór Bertrand de Fransche anecdotiers waarvan Rivarol het
prototype was: en vóór Rivarol wel andere achttiend' eeuwsche, en ook
zeventiend'eeuwsche memorialisten waar de stoere duc de Saint-Simon als een
reus bovenuit rijst. En vindt men in de Oudheid niet een Plutarchus en vooral den
geestigen Diogenes Laërtius? En hebben wij in onze lage landen niet de
vijftiend'eeuwsche schrijvers der ‘Exempelen’? En kunnen zelfs de vervoerende
visioenen van eene Hadewijch niet genoemd? (Misschien

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

78
mag ik hier zeer bescheiden aan toevoegen dat ik in 1910 een bundeltje ‘Afwijkingen’
uitgaf, die niet op de heerschende mode hebben gewacht). En ik zwijg over wat de
Duitsche, Engelsche, vooral Italiaansche literaturen in deze aan
bewonderenswaardigs hebben geleverd.
Want het trouwens soms verkeerd-genoemde, prozagedicht is een letterkundig
soort dat, om de speling die het laat, buitengewoon aantrekkelijk is gebleken. Het
gaat van de anecdoot die, om hare ‘pointe’, eene, vaak-ironische, maar daarom
nog niet onstichtelijke les in de zedekunde biedt, en des te beter treft daar ze
noodzakelijk bondig is; tot bij de subliemste mystiek die weêr, vanwege de
beknoptheid, aan doet als de ‘vuistslag in het oog’, waarvan Eckhardt spreekt om
er den verblindenden flits van de openbaring Gods bij te vergelijken. Daar tusschenin
het schilderijtje van Aloysius Bertrand; de dronken lyriek van Charles Baudelaire;
en dichter bij ons de vreemde etsen van een Francis Poictevin, en de visionaire
openbaringen, die Arthur Rimbaud neêrschreef in zijne brandende taal of met de
ijselijke luciditeit der ‘Illuminations’ en der ‘Saison en Enfer’. Om te eindigen met de
goddelijke speelschheid van den zoo rijk begenadigden Max Jacob, en de
scherp-sensitivistische, verbluffend-echt sensorieele schetsen van Ramon Gomez
de la Serna.
Na al dezen die op dit lange lijstje voorkomen, mag Franz Hellens meêspreken.
Ik heb u reeds gezeid om welke redenen, toen ik u hierboven den aard van deze
gedichten-in-proza probeerde aan te geven. Ziehier daarvan een kenschetsend
voorbeeld (het heet: Fontaines’):
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‘Rondom de bronnen komen de vrouwen samen, en niet alleen om water te putten,
maar voor eene gansch andere bestemming, die haar niet onbekend kan zijn. Zij
dragen kruiken en doen het gebaar alsof ze water scheppen zullen, zooals de
Samaritaansche, zooals Rebecca en dezer vriendinnen. Niet meer dan het water,
zijn de figuren veranderd. Het is zoo wispelturig, dat water, sedert de eeuwen dat
het vloeit, uit een nochtans dichten en positieven straal. Men zou zeggen dat het
definitief is als metaal, met dien wil van bestendige beweging die aandoet als
denkende eeuwigheid. Het bezit de halsstarrigheid van den plicht, de onplooibare
zekerheid van het goed-doen, den hoogmoed van het gebaar dat niet afwijken wil.
Maar de vrouwen, die rondom de bronnen samenkomen, weten dat het toch nog
heel iets anders is, het water dat nuttig heet te zijn en milddadig. Zij dragen in
haar-zelf zijn klaren spiegel om. Welken wellust in zijn soepelheid en in de leugen
zijner glanzen! Op den grond bonst het terug als een verpulverde kogel van glas;
en daar wordt het ineens, uit een enkelvoudigen straal, iets duizendvoudigs en
verspreids. Wie vindt het in deze verscherveling terug? Wie, die het nog volgen
kan? In der waarheid verwezenlijkt het in zich de diepverzwegen spelen waar elke
vrouw in hare ziel van droomt. Zij, die geene liefde meer koesteren, vinden bij de
bronnen troost; zij die nog niet weten, raden te dezer plaats haar-zelf. Zij, die aan
de laai ontsnappen, rusten hier uit; zij, die lijden onder onaandoenlijkheid, vinden
er de kracht zich te hervatten’.
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‘Notes prises d'une Lucarne’ is een boek waar men voor langen tijd heel veel aan
hebben kan.

N.R.C., 3 Januari 1925.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

81

Franz Hellens
OEil-de-dieu
Op het schutblad van zijn jongsten roman OEil-de-Dieu dien hij opgenomen ziet in
de ‘Collection Edmond Jaloux’ welke Emile-Paul uitgeeft, laat Franz Hellens een
lijstje afdrukken van zijne vorige werken, dat tien nummers bedraagt. Dat lijstje is
onvolledig: bij mijn weten ontbreken twee titels, die van een roman: ‘En écoutant le
bruit de mes talons’, en die van een nochtans merkwaardig tooneelwerkje:
‘Massacrons les Innocents’, om te zwijgen van zijn kunst-historisch werk.
Is dat weglaten een vergetelheid? Ik zie er eerder het teeken in van gerijpte
kieskeurigheid, van een zelftucht die verwerpen wil wat niet meer past in de lijst van
bewusten wil volgens bewuste kracht.
Ik heb hier herhaaldelijk, kort na mekaar, over Franz Hellens mogen schrijven. Ik
heb het gedaan met steeds grootere strengheid, omdat ik bij werk aan werk de
rijpheid van dezen schrijver zwellen voelde naar de gave perfectie toe.
Franz Hellens heeft het zich-zelf nooit gemakkelijk gemaakt. Zijn aanhoudend
werken is een aanhoudend vechten geweest. Zeer open, zeer ontvankelijk voor al
wat, aan literatuur, is en komt; nieuwsgierig op het
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ziekelijke af naar al de problemen van heden en morgen, waar men den
menigvuldigen en weleens tegenstrijdigen weerklank van vindt in zijn tijdschrift: ‘Le
Disque vert’, zal het Hellens meer dan wie ooit moeite hebben gekost, aan de
invloeden te ontsnappen, die hem bestormden, aan al de min of meer verdachte
noviteiten die hij in het eigen huis binnenhaalde. Ik zal niet zeggen dat hij er heeft
aan weerstaan; veel meer - en het is een blijk van de tucht waar ik hooger op wees
- heeft hij ervan genomen wat hem kon helpen bij zelf-ontginning, zelfloutering,
zelf-volmaking.
Het had het gevaarlijke gevolg, dat het werk van Franz Hellens werd bedreigd
met cerebrale verdorring. Elk egoïsme verarmt, ook het literaire. Van huize uit
eenigszins ziekelijk sensueel en vooral fantastisch, zou deze auteur het fantastische
uit zijn werk niet bannen, maar moedwillig intellectualiseeren. Het sappig-levende
scheen er als het ware uit weggetrokken. Romans als ‘Mélusine’ en als
‘Bass-Bassina-Boulou’ waren en bleven wel heel interessant, maar deden, vooral
de eerste, verschrikkelijk literair aan, en vooral droog-bedacht. En nu neem ik, bij
dezen of genen auteur, wel graag aan dat zijn werk een geestelijke constructie zou
zijn zonder menschelijkgevoeligen ondergrond: een boek, opgebouwd als een stalen
machine, met al zijn flink-draaiende raderen en goed-gesmeerde gewrichten, kan
al heel interessant zijn, en de dag, dat Jean Cocteau mij de Noordzee beschreef
met alleen het aangeven van de chemische formule van het zeewater, heeft hij mij
diep getroffen: die formule was mij genoeg om de zee aan te voelen. Doch zulke
middelen passen niet bij Franz Hellens, wiens diepere
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menschelijkheid ik ken uit zijn eerste boeken: ‘Les Hors-le-Vent’ en vooral ‘Les
Clartés latentes’. Hellens is niet iemand om zich mathematisch voor te doen, en dat
het niet strookt met zijne geaardheid bewijst hij juist door zijne gretigheid naar al
het komende, hoe vreemd het zich ook voordoe. Als ik mij niet vergis, wil mathemata
juist zeggen: zaken waar men zeker van is. En Hellens heeft nooit een andere
zekerheid gekend dan die van zijn fantazie. Zij is zijne werkelijkheid, waarbuiten hij
niet kan, en die kan buiten alle andere. Deze dichter kan buiten wetenschap, hoe
onrustig hij tegenover de wetenschap sta, of, laat ons zeggen, tegenover alle theorie.
Heeft hij het bij het schrijven van zijn laatsten roman begrepen? Hij heeft hier iets
als een meesterstuk gemaakt, eenvoudig doordat hij, als schrijver gerijpt tot bij het
volstrekte kunnen, terug is gekeerd tot wat zijn eigen-innige natuur is.
‘OEil de Dieu’ is een waagspel: wat Franz Hellens ermeê heeft gedaan is
eenvoudig Don Quichotte te herschrijven. Een nederig, geestelijk niet zeer sterk
mannetje is een groot idealist. Zooals zijn prototype zich voedde met ridderromans,
heeft hij zich tot gretige lievelingslectuur de detectiveromans gekozen. Eene erfenis
van een half millioen valt hem uit de lucht: hij verlaat zijn gezin en trekt uit op
zuivering van de wereld. Hij vindt zijne Rossinante in een schurftigen hond dien hij
ontmoet; Sancho Pança is hem zijne oude, trouwe voedster. Na heel wat averij, die
alleen de oppermacht van zijn idealisme bewijst, doch waar al zijne Sherlock
Holmes-knepen niet tegen bestand zijn, ontmoet hij zijne Dulcinea: eene oplichtster
die, onder voorwendsel van
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integraal communisme, de subliemste utopie, hem ontfutselt wat overbleef van zijne
erfenis, nadat zijne vrijgevigheid al de overvloedige mildheid van zijn hart had
bewezen. Al deze avonturen zullen onzen armen held deerlijk havenen. Belooning
voor zijne hooge menschenliefde zal hij helaas niet vinden: hij belandt, tot besluit,
in een krankzinnigengesticht.
Dit als geraamte van een werk, dat verder met zijn wereldberoemd voorbeeld
natuurlijk niets te maken heeft, en er nog nauwelijks aan terug laat denken. Lezen
wij het boek van Cervantes weer door, dan boeit het ons in de eerste plaats om het
verrukkelijke verhaal. Dat verhaal wordt, naar het voorbeeld van den tijd waarin het
ontstond, onderbroken door episodes: die hadden wij gaarne gemist. De psychologie
ervan is, naar onzen smaak, niet voldoende uitgediept; het genot ligt dan ook aan,
hangt af van de verrassende toedracht der gebeurtenissen. Zeker, wij zien de diepere
beteekenis van een Don Quichotte in. Onder mekaar zullen wij spreken van de
tragiek van zulk een personnage. Ook ons is hij een symbool. Doch, wij moeten
nadenken en vergelijken voor wij tot zulke gevolgtrekking komen. Met andere
woorden, er is meer dan ervaring, er is een zekere kennis toe noodig om Don
Quichotte volkomen naar zijn psychisch wezen te waardeeren en te belijden.
Met Franz Hellens is dat gansch anders; hier volstaat persoonlijke ervaring, en
de meest direkte, zonder alle verdere wetenschap, volkomen, om zijn held ik zal
niet zeggen te situëeren, maar te beminnen. Voor ons, menschen van de twintigste
eeuw, is don Quichotte altijd eenigszins belachelijk: hij staat werkelijk buiten
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eene denkbare menschelijkheid. De dilettant-detective OEil-de-Dieu leeft daarentegen
midden in ons. Zijn geestelijk evenwicht is weliswaar onvast; zijne menschenliefde
zonder stevigen grond. Doch daar juist zullen velen onder ons zich in erkennen.
Don Quichotte verklaren wij door de ridderromans; buiten de ridderromans kunnen
wij ons moeilijk zijn fantastisch bestaan verklaren. OEil-de-Dieu, hij, had waarlijk
Conan Doyle niet noodig om voor ons aanneemlijk te zijn: hij is het kind van heel
den voor-oorlogschen tijd, alleen begaafd met meer affectieve dan logische
neigingen, gelijk wij toch allen waren een dertig jaar geleden. Hij doet een beetje
onnoozel: ik zal niet zeggen dat wij allen even-onnoozel hebben gedaan, maar dan
ligt het misschien wel aan ons egoïsme, ons instinct tot zelf-behoud en ons gebrek
aan durf. Met al zijne overdrijving (en hierbij had Hellens prachtige vondsten) is
deze held een mensch dien wij erkennen in het diepst van ons eigen bewustzijn;
waar wij hem echter het liefst bedolven laten, als een ‘parent pauvre’, als iemand
die ons niet meer waardig is. En misschien hebben wij ongelijk.
Die groote meêwarigheid voelen wij ook voor de grootsch-uitgebeelde voedster,
voor den armen, schurftigen hond. Ook zij zijn wezens, die zich niet zoo gemakkelijk
aanpassen bij het dagelijksche leven, omdat zij nu eenmaal te eerlijk zijn. Er is niets
zoo eerlijk in dit boek als de hond Marcador, en niets zoo eenvoudigmenschelijk als
de voedster Méné. Ligt het aan den verren afstand? De gelijkaardige personnages
bij Cervantes lijken ons ernaast als grappige ledepoppen.
Bij een boek als dat van Franz Hellens heeft men
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het niet graag over gebreken. Een aandachtig lezer, die niet opgaat in de modernste
theorieën, zal ze nochtans ontdekken. Hij zal meenen, dat het logisch verband
tusschen de verschillende episodes onvoldoende is aangegeven: hij zal gelijk
hebben. Hij zal verder neus-ophalend beweren, dat Franz Hellens hierin den invloed,
heeft ondergaan van het reeds toonaangevend surrealisme: ditmaal zal hij ongelijk
hebben, want reeds in ‘Les Clartés latentes’ was, in essentie, Franz Hellens een
surrealist, - zooals wel andere Vlamingen dat vóór den oorlog waren...

N.R.C., 7 Maart 1925.
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Georges Eekhoud gehuldigd
Men heeft Georges Eekhoud, in noesten arbeid van iederen dag, de zeventig laten
naderen - hij is in 1854 te Antwerpen geboren, - vóór men eraan heeft gedacht, hem
te huldigen en dan is die hulde nog geenszins naar den machtigen schrijver gericht,
- althans niet bij uitsluitendheid naar den schepper van Kees Doorik en van den
Cycle Patibulaire. Sedert veertig jaar is Georges Eekhoud leeraar in de literatuur te
Schaerbeek, waar hij al dien tijd zijn bescheiden leven slijt en zijn hardnekkig-zorgvol
werk voortzet in het kleine huisje van de Vooruitgangstraat, dat men daar gemakkelijk
erkent doordat vóór het eenige raam liefderijke handen, zoo winter als zomer, er
groene plantjes onderhouden. Nu heeft de gemeente Schaerbeek dat dubbele feit
willen herdenken, zij het in niet al te weidschen kring; zij heeft Eekhoud willen
bedanken voor zijne ambtelijke toewijding en voor zijn trouw als bewoner der groote
Brusselsche voorstad, waar hij, zooals vroeger een Emmanuel Hiel, doch anders,
een bekend figuur van is in al den afgetrokken trots van zijn bestaan, - het gedrongen,
doch sterk gebouwde mannetje met de strijdvaardige allures die hij heeft
overgehouden uit den tijd dat hij studeerde voor officier (hij verliet de
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militaire academie, zegt men, na een duël met een makker); het rechtop-gedragen
hoofd met de moedwillige, uitdagende kin, en, boven den snuivenden neus en de
hard-roode wangen, de ongewoon-scherpe blikken achter het glimmende lorgnet
dat ze als doorboren: een gestalte die imponeert niettegenstaande hare kortheid;
die de aandacht vestigt al is daar niets ongewoons aan de zeer correcte kleedij: die
ook hen met schroom slaat, welke niet weten dat het vlugge maar wilskrachtige
heertje, waar het met beslistheid en krachtvolle stem op de tram zijn kaartje vraagt,
of zijn biertje bestelt in het kleine café waar hij, als een burgermannetje, iederen
avond op dezelfde plaats neer komt zitten, niet alleen een grootsch stylist is, maar
tevens eene der teederste en ruimste naturen, eene der schuchterste ook, van onze
Fransch-Belgische literatuur.
Wij pluizen het niet uit waarom deze, dan nog wel eenzijdige, hulde zoo laat komt,
in dit land zonder grooten kultureelen ondergrond en waar het niet geldt als eene
aanbeveling, letterkundige te zijn, doch dat anders niet gaarne eene gelegenheid
voorbij laat gaan tot feestvieren. Georges Eekhoud, de weleens achterdochtige, de
althans van eigen waarde zeer bewuste, die niet steeds de vriendschap heeft
gevonden die hem lief zou zijn geweest en mogelijk ook, vriendschap heeft
afgewezen die hem eenigszins druk was; Georges Eekhoud, de weldra zeventigjarige
die nog zoo hard werken moet om stoffelijk niet onder te gaan, zal het wel hebben
geappreciëerd dat men hem dan toch niet geheel heeft vergeten. Zijn groot hart zal
gisteren een groote vreugde hebben gekend, al had hij sedert jaren
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op die vreugde kunnen teren. Misschien heeft zij wat bittere ervaring uitgewischt,
waar zij komt als de bevestiging van den volbrachten schrijversplicht.
Die plicht immers is het richtsnoer van Georges Eekhoud's leven: zij is zijn eeuwig
doelwit geweest en, naast zijn fierheid, ook wel de reden van menige verguizing.
Literatuur is nog iets anders dan het voortbrengen van schoonheid: zij is de
veruiterlijking van moreele wetenschap. De schilder die de eeuwige schoonheid van
een appel, de beeldhouwer die deze van een vrouwerug, de musicus die de
verhouding der klanken overtuigend openbaart, heeft aan zijne roeping voldaan,
net als de bouwmeester die de harmonie van een huisgevel of van een interieur
verwezenlijkt. Met den dichter, met den romanschrijver vooral is het toch wel
eenigszins anders gesteld: hij is geen man, geen kunstenaar der zintuigen alleen.
Stelt hij zich geen ander doel dan scherpnauwgezette weergeving van zintuigelijke
indrukken, houdt hij het met impressionisme-zonder-meer, dan levert hij niets op
van duurzame waarde. Hij immers heeft als onderwerp den levenden mensch, die
meer is dan schoone, harmonisch-geordende materie; den levenden mensch die
in feite geen beteekenis heeft, dan naar de mate dat hij ethisch reageert op den
aesthetischen indruk. Alle literatuur, en zelfs de lyrische, en de lyrische misschien
in de eerste plaats, behoort of tot een primair of tot een decadent tijdvak, zoo ze
dat moreele bestanddeel uitsluit. Om het uit te drukken in eene formule, die is eene
van-zelf-sprekende waarheid: er is geene literatuur zonder psychologie, individuëele
of sociale. Zoodat het literaire kunstwerk wél berust
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op sensoriëele indrukken, doch alleen naarmate die indrukken zijn verwerkt door
een gevoelig geweten.
De beteekenis nu van Georges Eekhoud als schrijver is juist te zoeken in de
ruimte van zijne ethische menschelijkheid. En nu weet ik heel goed dat vele lezers
van Mes Communions en van Escal-Vigot hier hunne armen in de lucht zullen slaan
en zullen betuigen dat zij hun geweten voor dat van een Eekhoud niet willen
verwisselen, - wat niemand hun ook vraagt. Dat Georges Eekhoud bij aanleg en
overtuiging eerder een heiden dan een christen is; dat hij, ethisch kunstenaar,
daarom nog geenszins de belijder van, de propagandist voor een bepaald stel
moreele beginselen hoeft te zijn; dat hij, met zijn hartstochtelijken aanleg van
volbloed-, van bloedrijk Vlaming, zich gemakkelijk heeft laten gaan op den rythmus
der eigen physiologie; dat verder de literaire mode van een in-alles-anarchistischen
tijd hem heeft kunnen verleiden tot het schrijven van sommige boeken die wellicht
anders in de pen zouden zijn gebleven onder het gebod van een schaamtegevoel
dat niemand hem zou hebben kwalijk genomen: het zijn alle verzachtende
omstandigheden die, bij het beoordeelen van enkele werken welke, letterkundig
gesproken, onder de sterkste van Georges Eekhoud mogen worden gerekend, de
toekomst aanvaarden zal om enkele moreele afwijkingen te begrijpen, waar dit nog
noodig mocht zijn.
Waar dit nog noodig mocht zijn. Want wat lezers die, bij erkenning van het feit
dat een schrijver van romans niet anders kan dan zich op een ethisch vlak te
plaatsen, daarom nog geenszins van zulk een auteur eischen dat hij zou fungeeren
als predikant of leeraren als een
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zedemeester; wat zulke lezers in het werk van Georges Eekhoud in de eerste plaats
en als opperste en onafwendbare moreele wet zullen erkennen is: zijne haast
ontstellende menschenliefde; zijne gloeiende, uitstralende en verwarmende, en met
meewarigheid drenkende caritate. Laat Eekhoud buiten alle dogmata staan: gij zult
niet loochenen dat gij in hem een verren broeder, neen: een offervaardigen vriend
erkent, die u bemint in alle werkdadigheid, die arbeidt voor u, die op zijne wijze bidt
voor u. Zijne ergste boeken zijn blakend van dat innerlijke vuur: u lief te hebben, u
dan toch lief te mogen hebben. Als gij niet zijt onder de schijnheiligen en lauwen
waarvan geschreven staat dat God ze langs zijn mond uit zal braken; als gij voor
uwe geniepige zonden de holen niet zoekt der angstige duisternis, dan zult gij de
oprechtheid belijden van dezen man die niet leeft dan van liefde.
Liefde die gaat naar de ellendigsten, voor wie de zaligheden gepredikt werden
op den berg der opperste genade: de zwakken en de opstandigen; de nederigen
en zij die wrokkend lijden om der wille der rechtvaardigheid; dezen die ondergaan
in hun vuil als dezen die niets bezitten dan in alle argeloosheid hunne ongerepte
schoonheid: zij zijn de armen naar dewelke hij richt de stralen van heel zijn
weelderig-groeiend hart. Georges Eekhoud heeft nooit anders bedoeld dan te zijn
een mensch onder de menschen. Of beter: hij had niet te bedoelen: hij was, hij is
het. Geen schrijver, die als Eekhoud van zich-zelf kan getuigen, dat hij sociaal voelt,
dat hij als auteur sociaal leeft. Machtig-opbouwend als een Emile Zola en
eenvoudig-romantisch als hij, is
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hij daarenboven grooter door zijne subjectiviteit: Eekhoud heeft nooit dan de
gedichten van zijne eigene ziel geschreven. Grootsch-medelijdend als een Leo
Tolstoj, lijdt hij niet onder de ziekte van het apostolaat: hij leert niet dan door de
schoone verschijning van zijne humaniteit. Moet men eene vergelijking hebben, dan
zoeke men ze bij een Walt Whitman; doch hoe minderafgetrokken dan de
Amerikaansche reus staat Eekhoud, wiens handdruk onze handen verwarmt!
Die gave der mededeelzaamheid, die blijkt uit Georges Eekhoud's minste
geschriften, die ons doorhuivert van zijn drift en van zijn haat, die ons doorzindert
van zijn liefde, zij is te danken aan zijn stijl. Een koel beschouwer, die van den inhoud
afzien kan om ‘procédés’ na te zoeken, zal er grootsprakerigheid in ontdekken, er
een misbruik van groote woorden in nawijzen, en meenen dat hij bij
ontegensprekelijke overtolligheid zoo weinig Fransch is. Zoo is ook de stijl-en-taal
van Verhaeren het onderwerp geworden van academische dissertaties, in afwachting
dat na hem Lemonnier op de vingers wordt getikt. Die koele beschouwer, welke
inhoud en vorm zoo goed te scheiden weet, kan gerust naar zijne grammatica terug
worden gezonden: zijn eerste gebrek, dat een ongeneeslijk geestelijk tekort is,
bestaat hierin dat heel de rhetorica, de redekunde, en tot de syntaxis toe van Georges
Eekhoud, zooals trouwens die van de meesten onzer Fransch-schrijvende Vlamingen
(en ik sluit den aanvankelijken Maeterlinck niet uit), afhangen van wat ik hier inhoud
noem, en die niet is de fabel die hij uitwerkt, maar de persoonlijkheid die zich die
fabel tot symbool der zelf-veruiterlijking heeft gekozen.
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Wat den bijval van onze Fransch-schrijvende Vlamingen juist verklaart, het is dat
zij zich zoo ongegeneerd buiten de strakke vormen van zeker wel de subtielste,
maar tevens de meestbeschaafde taal der wereld wisten te plaatsen: het Fransch.
Eene taal wint in beschaafdheid naarmate zij, voor de minste schakeeringen, de
meestalgemeene termen weet te vinden; naarmate zij dus bij den schrijver aan
personaliteit, of beter aan individualiteit verliest. Zulk classicisme hebben onze
Vlaamsch- en Fransch-schrijvende auteurs nooit bereikt, dan na een arbeid die van
hun opzettelijkheid getuigt. En zoo bereikten zij wel eens de zuiverheid in de
woordenkeus en het juiste balanceeren der zeventiend' eeuwsche periode, nooit
echter de naakte doorschijnendheid, de gefiltreerde klaarheid die een Anatole France
heeft geërfd van de achttiend' eeuwers. Doch zij deden beters: zij dwongen de taal
tot het weêrgeven van hunne, soms wel barbaarsche, meestal-hartstochtelijke
innerlijkheid; en aldus droegen de Vlamingen wel niet bij tot het louteren van de taal
die zij gebruikten, maar in elk geval tot haar levenskracht; zij spoten haar nieuw
bloed in: het was hun eigen hartebloed.
Taal die klopt van het eigen hartebloed des dichters: nergens, bij geen enkele,
en zelfs niet bij Verhaeren die in deze lengerhand gemakzuchtig was geworden,
vindt men die als bij Georges Eekhoud. Nimmer bij hem bezorgdheid om de
veruiterlijking; ook niet waar het woord eenigszins vreemd klinkt; want in Vlaanderen
blijft immers het Fransch eene geleende taal; steeds de
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natuurlijke drang-tot-schrijven. Want steeds dat warme menschehart, dat deint als
eene zee.

N.R.C., 24 Maart 1923.
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Georges Eekhoud
Voyous de velours
Na de ‘Scènes de la Vie Judiciaire’ van Edmond Picard, die ik hier onlangs besprak;
na de losse bladen die de ‘Evocations’ van Georges Rodenbach uitmaken; na ‘Le
Pain noir’ en ‘Amours rustiques’ van Hubert Krains; na ‘Le Coeur de François Remy’
van Edmond Glesener; na ‘Les dix Javelles’ van Georges Garnir en den
‘Kaekebroeck’-trits van Léopold Courouble, geeft de ‘Renaissance du Livre’ ons
een herdruk van Georges Eekhoud's Voyous de Velours, nieuwen titel voor ‘l'Autre
Vie’, na reeds eene heruitgave te hebben bezorgd van dezes ‘Kermesses’; terwijl
zij ons een nieuwen druk belooft van ‘La Faneuse d'Amour’, ‘La Nouvelle Carthage’
en ‘Cycle patibulaire’, drie kenschetsende boeken van denzelfden schrijver.
Daarmede verricht deze uitgeversfirma uitstekend werk, vooral ten behoeve van
het jongere geslacht. Vele van bovengenoemde boeken hebben eene klassieke
beteekenis gekregen. Ik wil zeggen dat iedereen er over praat en oordeelt zonder
ze ooit gelezen te hebben. Men kent ze door uittreksels in bloemlezingen, - aldoor
maar dezelfde uittreksels. Verder weet men er doorgaans niets van, tenzij door
van-hooren-zeggen. Hoe zou het ook anders kunnen? Belgische boeken, Fransche
en
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Vlaamsche, voor zoover in het land-zelf uitgegeven, beleven zelden meer dan één
uitgave, in eene oplage die meestal beperkt is, en die ofwel spoedig is uitverkocht,
ofwel gedeeltelijk verstoft op zolders of als pondpapier wordt verkocht. Een enkel
maal komt er een schooluitgave van, geëxpurgeerd en met verklarende nota's
voorzien, hetgeen gelijk staat met eene definitieve veroordeeling. En zoo komt het
dat wij eene gansche bibliotheek Belgische literatuur bezitten, die iedereen schijnt
gelezen te hebben, en waarvan zoo goed als niemand éen enkel boek in eigendom
heeft.
Dit geldt voor onze auteurs die tusschen de jaren zeventig en negentig tot
befaamdheid kwamen, die iedereen voorgeeft te kennen en die slechts heel enkelen
onder het jongere geslacht gelezen hebben. Het geldt derhalve nog veel meer voor
onze z.g. romantici. De ‘Uylenspieghel’ van De Coster werd dikwijls herdrukt; maar
wie kent zijn ‘Voyage de Noces’, die een meesterstuk is? Van Pirmez en André van
Hasselt bezitten wij, dank zij de ‘Association des Ecrivains belges’, eene, trouwens
weinig verspreide, bloemlezing; maar kennen wij daardoor deze, anders toch
merkwaardige, auteurs? En met de Vlamingen is het nog veel slechter gesteld. Van
de ‘Drie Zustersteden’, door Karel Lodewijk Ledeganck, zijn er misschien vijftig
herdrukken, alle ten behoeve van het onderwijs, hetgeen dit uitvoerig gedicht tot
het beste der slaapmiddels heeft gemaakt. Doch van de talrijke dichtbundels van
Prudens van Duyse, die zooveel hooger staat dan Ledeganck, maar, helaas of
gelukkig, in het algemeen minder geschikt bleek voor het onderricht der
vaderlandsche jeugd,
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mocht slechts één boekje eene tweede uitgave beleven, een bundeltje kinderversjes!
En dat doet ons opklimmen tot de jaren vijftig en vroeger. De ‘Vereeniging van
Vlaamsche Letterkundigen’ schonk ons eene aardige bloemlezing uit Jan-Michiel
Dautzenberg. Doch, werden de gedichten van de gezusters Loveling, die zooveel
dichter bij ons staan, sedert 1870 ooit herdrukt? Die eerste uitgave is natuurlijk
onvindbaar geworden!... Ik doe maar een greep. Ik zou op nog heel wat meer namen
kunnen wijzen: op den verdienstelijken Door van Rijswijck bijvoorbeeld, steeds
genoemd, nimmer meer gelezen, - et pour cause. En hoevele zeer waardeerbare
romans van latere schrijvers - ik denk aan ‘Arm Vlaanderen’ van Teirlinck-Steyns die zeer terecht, met eere worden genoemd, maar die nog alleen in openbare
bibliotheken, niet op de boekenmarkt, te vinden zijn, en die men met vrucht in eene
nieuwe uitgave zou herlezen!
Men maakt, wat cultuur betreft, heel dikwijls eene vergelijking tusschen onze
Fransche en Duitsche buren, en ons. Het valt natuurlijk tot ons nadeel uit. Doch,
aan wie de schuld? Op school wordt ons hoofd volgepompt met namen waar wij
niets aan vast weten te knoopen dan wat vooze, steeds herhaalde meest
slecht-gekozen uittreksels. In Frankrijk en in Duitschland komen steeds nieuwe,
meest-goedkoope en volledige uitgaven van de beste auteurs, door de eeuwen
heen...
Voor onze Fransch-Belgische literatuur schijnt ‘La Renaissance du Livre’ daar
verbetering in te willen brengen. Ik heb u titels opgegeven. Wat er achter die titels
steekt zal voor velen, voor hen althans die het
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dertigste jaar niet overschreden hebben, eene openbaring zijn geweest. Ik zei u het
genoegen dat ik heb gesmaakt bij het herlezen van de ‘Scènes de la Vie judiciaire’
door Edmond Picard. ‘L'autre Vie’, van Georges Eekhoud, heb ik bij het eerste
verschijnen gelezen met een soort koorts. Nu dit boek ‘Voyous de Velours’ is gaan
heeten, lees ik het in eene andere stemming, met andere gevoelens. Maar ik wil
het niet verzwijgen: de bewondering is bijna even groot.
‘L'autre Vie’ behoort tot de tweede ‘manier’, tot de tweede reeks werken van den
schrijver. (De drie bundels gedichten schakel ik uit, snijd ik van de latere, de
prozawerkzaamheid af: deze poëzie is zoo goed als ongenietbaar geworden). Tot
de eerste reeks reken ik de drie bundels ‘Kermesses’, ‘Kees Doorik’ en ‘La nouvelle
Carthage’; tot de tweede, bij deze ‘Voyous de Velours’; ‘Le Cycle patibulaire’, ‘Mes
Communions’ en ‘Escal Vigor’ (ik citeer slechts de werken die in mijne oogen de
meeste beteekenis hebben).
Tusschen deze twee groepen van novellen en romans is het verschil, ik zei haast:
de afstand, wel heel groot. Niet zoozeer naar den vorm - niemand heeft zichzelf zoo
vroeg in volle kracht weten te geven en op te dringen als Georges Eekhoud; in
tegenstelling dan met Camille Lemonnier die, met al zijne verbluffende virtuositeit,
tot op het einde naar zich-zelf, naar de eigen uitdrukking heeft moeten zoeken, niet zoozeer dus naar den vorm, dan naar den inhoud, inhoud die afhangt van het
subject, van den schrijver die zijn object, zijn onderwerp zoo gij wilt, meer en meer
toetsen gaat aan eigen voorkeur, aan eigen psychologische en physiologische
neigingen.
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In de eerste reeks boeken - eerste ook naar den datum van ontstaan, - is de
hartstocht van den auteur even sterk als in de tweede. Maar die hartstocht heeft
nog geen bijzonder, ik bedoel: geen uitzonderlijk karakter; het voorwerp ervan heeft
geen aparte beteekenis. Ik hou niet van het woord ‘gezond’, toegepast op de
literatuur: in mijn oor krijgt het een pejoratieven klank, herinnert het te zeer aan
leutige oppervlakkigheid, aan te gemakkelijke Pallieter-navolging zonder dieperen
grond. Niet meer dan de aard van het gegeven, zal de meer of minder fleurige
lichaamsgesteltenis van den schrijver de schoonheid van zijn boek bepalen. Houdt
men ‘gezond’ voor een synoniem van ‘normaal’ (en waar begint en eindigt het
normale?), dan kan men doen opmerken dat al de groote typen der wereldliteratuur
abnormaal zijn. En noemt men gezond datgene wat strookt met de loopende moraal,
dan kan men wel eene goedkeurende of afwerende houding aannemen, maar dan
buiten alle strikt-literaire beoordeeling. Ik ben de laatste om van tendenz-literatuur
te houden, al valt het elken schrijver moeilijk buiten alle betoog te blijven; doch,
waar de schoonheid boven alle tendenz, buiten alle geloofsverdediging uitstraalt,
wat heb ik dan nog den schrijver, letterkundig gesproken, te verwijten, dan dat hij
in mij misschien slechte neigingen gewekt heeft, argument dat alleen voor jongelingen
van beider kunne en oude kwezels van eenig, en zelfs van groot belang is, doch
niet voor den bezadigden lezer op gerijpten leeftijd die contrôle bezit op zichzelf en
wien het om literair-genot, bij alle uitsluitendheid, te doen is?
Ben ik dan geneigd, de eerste reeks verhalen van
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Georges Eekhoud gezond te noemen, dan is het omdat, met bovenstaand
voorbehoud, niemand, die evenwichtig is, er aanstoot aan nemen zal hoe ‘fel’ ook
de schrijver zich voordoe. Realistische, zij het breed-decoratieve uitbeelding van
de lyrische aandoening bij een bepaald gegeven ondergaan, leveren zij het
schouwspel niet op van een auteur, die met eene gewisse perversiteit de keus van
personnagiën en gebeurtenissen bepaalt naar eigene, meer of min troebele
aandriften.
In dezen zin is de tweede reeks van voormelde boeken niet meer gezond te
noemen, voor iemand die persé aan het onderscheid blijft hechten. Hierin wijdt
Georges Eekhoud al zijn kunst als al zijn liefde bij uitsluitendheid aan outlaws, aan
het uitschot der maatschappij, aan hen die aan den zelfkant der samenleving staan,
boven alle vooroordeelen uit, ook in zake normale liefde. Zijn helden, die hij episch
bezingt, zijn boeven of homosexueelen, en soms beiden samen. Zijn hartstocht,
prachtig onder woord gebracht, kent geen perken meer van welken aard ook; hij
weet niet meer wat goed of kwaad is, al gaat hij van lieverlede naar het kwade.
Ik heb gesproken van perversiteit, van bij den schrijver, troebele neigingen. Hij
wijte het aan de uiting van zijn passie, zoo ik hiermede te ver ga. Want het kan heel
goed zijn dat ik mij hier, ten deele althans, in vergis. De voorkeur, die Eekhoud in
deze boeken vertoont, kan heel goed liggen aan een houding, die de
tijdsomstandigheden den auteur als het ware opdrongen. Al de verhalen immers
van deze tweede reeks zijn ontworpen of geschreven in de jaren negentig: den tijd
van geweldig anarchisme dat Europa doorschokte. Invloedrijke tijd-
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schriften als ‘La Société nouvelle’, waar Georges Eekhoud druk aan medewerkte,
verdedigden de gewaagdste theorieën. Het onderwerp van ‘Escal Vigor’, zedelijk
het minst-betoomde werk van den schrijver, was bij het verschijnen ervan als een
literair leidmotief, dat heel wat romans heeft ingegeven. Een geweldige natuur als
die van Eekhoud kon moeilijk aan zulke stroomingen weerstaan. Nu die stroomingen
voorbij zijn en... zelfs geen slijk hebben achtergelaten (laat ons zeggen dat de
tegenwoordige perversiteit andere voorwerpen aankleeft), kunnen wij er zonder één
spatje overheen stappen, om het onderwerp even glimlachen, en de literaire
schoonheid ongestoord bewonderen.
Hetgeen wij, haast zonder voorbehoud, doen bij deze ‘Voyous de Velours’, al is
de stijl ons hier en daar wat al te opgeschroefd, en al ontkennen wij ten stelligste
dat wij hier te doen hebben met wat men noemt een roman.

N.R.C., 8 Mei 1926.
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Belgisch symbolisme
De Fransche dichter André Fontainas, die een geboren Belg is - hij zag het licht, in
1865, te Brussel, waar hij gaarne terug keert en vele vrienden telt, zelfs onder de
Vlaamsche schrijvers, - André Fontainas is in zijne geboortestad eene lezing komen
houden vóór een gering publiek, waarvan de uitgelezenheid eenigszins weemoedig
stemde. André Fontainas draagt met fierheid den naam en de hoedanigheid van
Symbolist. Hij had het over een aspect van het Symbolisme. Men heeft het
Symbolisme voor dood verklaard: zou men zich dan werkelijk niet vergist hebben?
De gedistingeerde, maar naar hunne hoeveelheid schraler en schraler wordende
toehoorders, naarmate de hoog-gehouden uiteenzetting naar haar einde liep, kunnen
niet gelden als een bewijs van groote belangstelling, al waren de meesten, individuëel
beschouwd, nobele kunstenaars en dragers van een leven, dat helaas zijne jeugd
sedert geruimen tijd slechts in een reeds ver verleden terug ziet...
André Fontainas sprak over ‘Le rôle de la Wallonie dans le mouvement symboliste
français’. Deze titel was eenigszins dubbelzinnig: bedoelde hij met het woord Wallonië
het land der Walen of het tijdschrift van dien naam dat zeven jaar lang en sedert
1886, onder leiding
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van Albert Mockel en reeds als reactie tegen het Parnassianisme van de ‘Jeune
Belgique’, in dit land grooten invloed hebben zou? Misschien heeft André Fontainas
de verwarring wel eenigszins gewild: zij diende eene zijner stellingen, waar ik verder,
om hare juistheid, op terugkom. Anderdeels heeft hij echter ongelijk, in zake
symbolistische beweging in België, Vlaanderen van Wallonië te scheiden, want het
wekt eene voorstelling, die, zij, niet als de juiste kan gelden.
Want meer dan elke andere literaire strooming der negentiende eeuw is het
symbolisme internationaal geweest. Ontstaan, weliswaar, in Frankrijk, verspreidt
het symbolisme zich echter over de wereld met eene vlugheid, die geene andere
beweging ooit kende. Het doet aan, of de reactie tegen naturalisme en
parnassianisme overal gelijktijdig begint, zoo in Oostenrijk als in Portugal, in België
als in Zuid-Amerika. Het Fransche wachtwoord was als een algemeen verwacht
signaal, weldra herhaald in de meeste wereldtalen, met den eigen klank dier talen,
ik bedoel verwerkt naar eigen wezen door de dichters die deze diverse talen
schrijven. Waren de Nederlanden eenigszins achter, dan was het voor niet lang, en
slechts nog doordat zulks eene Nederlandsche gewoonte is. Het sukses van het
symbolisme is dan ook zeker wel aan die simultaneïteit te wijten, die aandeed,
zoogoed als overal, als spontaneïteit. Werkelijke behoefte, was het symbolisme
aldus een wereldverschijnsel.
En dat merkte men in België aan het feit, dat nooit in de Fransch-Belgische
literatuur Vlaanderen inniger verknocht bleek met Wallonië, dan waar het ging om
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de verdediging en opluistering van de symbolistische bestrevingen.
België is, in zijne twee deelen, bij zijne twee rassen, gaarne regionalistisch. Reeds
bij de voorloopers der ‘Jeune Belgique’ is dit goed waar te nemen. Pirmez is zonder
tegenspraak een Waal. De Coster is zonder mogelijken twijfel een Vlaming;
Lemonnier blijft een Vlaming, ook waar hij Waalsch doet. Raseigenschappen doen
zich in de ‘Jeune Belgique’-zelve voor, waar aan de Parnassiens, die er de eerste
opstellers van zijn, geene andere personaliteit wordt overgelaten dan die, hunne
indrukken Waalsch of Vlaamsch weer te geven. Verhaeren en Maeterlinck zullen
zich bij voorbeschikking Vlaamsch hebben te uiten, net als Georges Rodenbach
die ze voorging, willen zij eenige uitzonderlijke beteekenis krijgen. Zij die als een
Albert Giraud, een Iwan Gilkin, een Emile van Arenbergh, zich aan de formules van
den Franschen Parnasse vastklampen, en er een wellust in vinden te dobberen
tusschen Baudelaire en Banville om eindelijk vast te gaan zitten op de koraalrots
van Hérédia, hebben het weldra afgelegd. Intusschen is het regionalisme der
Gentenaars - ik noem aldus al dezen die uit het Gentsche Jezuïeten-college komen:
Rodenbach, Verhaeren, Van Lerberghe, Maeterlinck, Grégoire le Roy - eene
opzettelijkheid, die nogal verdacht aandoet van wege juist de opzettelijkheid,
waarbuiten zij niet konden.
Die opzettelijkheid echter wijkt, waar het symbolisme zich imponeeren gaat. Na
de zoo door en door Vlaamsche ‘Flamandes’ en ‘Moines’, dicht Verhaeren zijn
zwarten cyclus: ‘Les Soirs’, ‘Les Débâcles’, ‘les Flambeaux
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noirs’. Na ‘Les Flaireurs’ bereidt Charles van Lerberghe langs de ‘Entrevisions’,
zijne ‘Chanson d'Eve’ voor. Maurice Maeterlinck schrijft, naast de ‘Trois petits Drames
pour Marionnettes’, de hoofdstukken van zijn ‘Trésor des Humbles’. Blijft Rodenbach
eenigszins steken, dan is het omdat hij er, te Parijs, profijt bij vindt. Al de andere
Vlamingen worden beslist Europeanen.
Waar zij zich veralgemeenen; waar zij zich, ten bate trouwens van Europa, van
Vlaamsch, Europeesch gaan voordoen, worden de banden tusschen hen en hunne
Waalsche vrienden steeds veel nauwer. Het Symbolisme, waar zij in dit land de
apostels van zijn, heeft ze tot dat veralgemeenen verleid. Symbolisme sluit immers
regionalisme uit: het berust op totale en gezuiverde, zij het gesublimeerde en...
gesteriliseerde menschelijkheid. Zij kunnen buiten hunne raseigenschappen niet:
zij wenden deze aan voor algemeen-humane doeleinden. Theoretisch plaatst het
deze Vlamingen op een zelfde vlak als de Scandinaviërs en Russen die toen ter
tijde de veroveraars waren van de West-Zuidelijke Europeesche literatuur. Hun
Vlaamsch-zijn diende de wereld; het was geen voorwerp meer, maar eene
stuwkracht.
Geen wonder dan ook dat hooger-genoemde Vlamingen reeds vóór het jaar 1900
zich over alle ras-achterdocht heen konden vereenigen met de Walen. Terwijl die
Walen de beste en drukste medewerkers werden van het Gentsche tijdschrift ‘Le
Réveil’, was een Van Lerberghe sedert jaren de voornaamste, ik bedoel de
hoogst-staande medewerker van Mockel's ‘Wallonie’. En hier kon men niet de
eenheid-in-de-taal als voor-
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wendsel aanvoeren: het is bekend dat de Gentenaren, zooals hierboven omschreven,
zich in de ‘Jeune Belgique’ nooit goed thuis hadden kunnen voelen. Er was eene
ethisch-ethnographische reden, die het hun schijnt te hebben belet. Juist doordat
het ras-eigene opzettelijk was, maakte het jaren lang een verweer uit tegen het
Waalsch-Latijnsche van hunne literaire vrienden. Het symbolisme moest, met zijne
vereffenende, veralgemeenende Europeaansche en zelfs meer dan Europeaansche
beteekenis komen, om Walen met Vlamingen zooniet te versmelten, dan toch te
verzoenen in het teeken van eene ruimere menschelijkheid.
En daarom zou André Fontainas ongelijk hebben gehad, Wallonië van Vlaanderen
te willen scheiden, waar hij ons van Belgisch symbolisme wilde komen vertellen.
Doch, hij had eene bedoeling, die verleidelijk was, want goed te billijken. Hij had
te betoogen, dat het symbolisme in de Fransche poëzie een nieuw bestanddeel
heeft geïntegreerd. Dat bestanddeel is: de muziek. Deze stelling is verre van nieuw:
de symbolistische reactie tegen romantiek en parnassianisme zou als eerste kenmerk
hebben een beuheid tegenover visuëele poëzie, die dan bij voorkeur zou gaan
luisteren naar auditieve emoties. Het symbolisme ontstaat, men mag het niet
vergeten, te zelfder tijd als het wagnerisme, dat gehuldigd wordt in één der eerste
Fransch-symbolistische tijdschriften: de ‘Revue indépendante’, van Edouard Dujardin.
Men had van gezichtsbeelden genoeg: gehoorsbeelden schonken een wellust, die
sedert den Baudelaire van ‘Correspondances’ en den Gérard de Nerval van som-
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mige fijne en vage verzen nauwelijks veruiterlijkt was geweest. Ook tegen de strakke
plastiek van het vers, waar Leconte de Lisle de schoonste voorbeelden van gegeven
had, moest opstand komen: wie oor heeft voor meer-muzikale harmonie moest zich
laten verleiden tot een vrijer vers, en weldra tot het vrije vers, dat zoo prachtig sneller
of trager deinen van het bloed, heftiger of matiger kloppen van den pols wist weêr
te geven. Men was trouwens de oppermacht der ratio moe, en die van eene
kleinzielige of verdord-geestelijke sentimentaliteit: men vermoedde de subconscientie,
zooals die een kwarteeuw later door de psychologische wetenschappen in hare
diverse verschijnselen zou worden geopenbaard.
En nu is het een feit, dat ons terugvoert tot de geliefde aanvoering van André
Fontainas: de Walen zijn doorgaans eerder auditief, dan visuëel, vergeleken vooral
bij hunne Vlaamsche broeders. De symbolisten verweten aan een Victor Hugo dat
hij niet van muziek hield (zij vergaten intusschen dat Théophile Gautier één der
beste muziek-recensenten van zijn tijd was). En nu is het een feit, dat Fontainas
ongetwijfeld kent: de eerste der Vlaamsche symbolisten, Maurice Maeterlinck, is
doof voor muzikale indrukken, en heeft het aan muzikale kennis nooit verder dan
‘Robert le Diable’ gebracht. Met Verhaeren ging het al niet beter: muzikaalrythmische
zin - ik spreek niet eens van melos - was iets waar hij totaal buiten stond, hij die in
dit land de technisch-beste vrije verzen zou dichten. Wij weten uit zijne brieven dat
Charles van Lerberghe, die zoo vaak door muziek geïnspireerd schijnt, vooral door
visuëele en intellectuëele beelden wordt aangedaan.
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In Wallonië gaat het andersom. André Fontainas, die het muzikale van het
symbolisme vooruitbrengen wil, vindt daarvoor bewijzen in Wallonië, en daarom
scheidt hij, waar hij het over Belgisch symbolisme heeft, Vlaanderen van Wallonië
af. In Wallonië treft hij als voornaamsten symbolist Albert Mockel aan. Albert Mockel
is inderdaad zéér muzikaal. Eén zijner bundels laat hij, als ik mij niet vergis, van
een muzikale ‘voorrede’ voorafgaan. Heel zijn werk trouwens is doortrokken van
een muzikale vergeestelijking, zooals dat van een ander Waalsch symbolist, Henry
Maubel, dat is. De Walen zijn trouwens geen visuëelen: César Franck is een veel
klassieker, veel zuiverder componist dan de Vlaming Peter Benoit, dien men met
een schilder, met Rubens, ging vergelijken.
En...
En met dat al heeft André Fontainas toch maar een zeer beperkt gebied van het
Belgische symbolisme betreden. Ik zei dat het symbolisme in zijn geheel een
wereldverschijnsel is, dat geene grenzen kent. Maar dat het juist langen tijd leefbaar
was, doordat het bij elk volk het aanzicht kreeg van dat volk. André Fontainas kent
aan het Waalsche symbolisme een kenmerk toe, dat geen differentiatie is van, in
zijn oog, welk ander symbolisme: het muzikale kenmerk. Bij sommigen zou dit het
Waalsche symbolisme reeds kunnen verlagen.

N.R.C., 14 April 1923.
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Jozef Casteleyn
Slechts één enkel blad in Brussel, in gansch België zelfs, heeft het zich dezer dagen
herinnerd en aan zijne lezers medegedeeld: het is honderd jaar geleden dat de eens
meest-populaire dichter van dit land, in een afgelegen hoekje van Vlaanderen, dat
overigens de bakermat van nog een ander dichter is, zou worden geboren; in 1823,
nauwelijks achttien jaar na Karel-Lodewijk Ledeganck, zag, in hetzelfde stadje
Eecloo, dat beroemd is om zijne opbrengst aan bukskin en worsten van
paardenvleesch, het daglicht: Jozef Casteleyn, dien men noemde, in de wandeling,
Jef, en die het in de volksgunst heel wat verder heeft gebracht dan de byroniaansche
zanger der ‘Drie Zustersteden’, misschien wel omdat hij nooit, als zijn andere broeder
in Apollo, het ambt heeft uitgeoefend van vrederechter, misschien ook wel omdat
hij nooit tot eene dichterlijke kliek heeft behoord: noch tot de romantische, noch tot
de parnassiaansche, en zelfs nauwelijks tot de symbolistische. Men heeft dezer
dagen Jef Casteleyn niet vereeuwigd, zooals men dat in 1905 deed met zijn
stadgenoot Ledeganck, te dier gelegenheid gegoten in brons door Julius Lagae en
verheerlijkt in muziek door Peter Benoit, op woorden van Jan Bouchery, die o.m.
luidden:
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‘Wij hebben zooveel aan u gedacht;
Wij hebben nog meer van u gesproken.’

Van Casteleyn spreekt men niet zonder aan hem te denken. Maar - wie denkt thans
nog aan den bard, wiens naam, nauw dertien jaar geleden, op ieders lippen zweefde?
De hierboven-aangehaalde Ledeganck dichtte in zijne ‘Ode aan Gent’:
‘... de roem
Is als een bloem
Die nimmer wederbloeit wanneer zij eens ontblaarde.

Met deze verzen voorzag hij het wedervaren van den Jef, die Eecloo evenveel luister
bijzetten zou, en bij een ruimer publiek, dan hij-zelf.
Jozef Casteleyn werd dus in 1823 geboren te Eecloo, uit ouders die vermoedelijk
behoorden tot den burgerstand. Men weet niet of zijne jeugd woelig is geweest, dan
wel gedwee. Van de studiën die hij heeft gedaan weten wij niets anders, dat wij
slechts gissen kunnen, dan dat zij hem tot opstandigheid hebben genoopt:
opstandigheid tegen de orthographie, in deze de Fransche; opstandigheid tegen
de syntaxis die hij in futuristischen zin onder zijn hiel verplette: hierin een geweldig
voorlooper van Marinetti; opstandigheid tegen het al te gezonde verstand en het al
te aanzuigende uitgeversbedrijf. Dit verzet belette geenszins, dat Casteleyn een
man vol overtuigingen bleef, wat betreft vaderlandsliefde, geheime diplomatie,
echtelijke trouw; dat hij derhalve op zijne wijze den eersten steen heeft gelegd van
het
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Fransch-Belgisch oeconomisch verdrag, zooals verder blijken zal, kan niemand
verwonderen; dat hij nooit de huwelijksvreugde kende, zal verder wel niet zijne
schuld zijn, - of heeft hij verkozen zijn in deze hoogstaand ideaal liefst niet te toetsen
aan eene al te barre werkelijkheid?...
Van deze studiën, die wij aldus alleen aan hare hierboven opgesomde resultaten
kennen, kan zonder overdreven durf worden beweerd dat zij lang moeten hebben
geduurd. Als elke goede strijder heeft Casteleyn er den noodigen voorbereidingstijd
van afgedaan, vóór hij zich in het krijt zou wagen. Zooals wij ons Homeros niet
voorstellen dan als een grijsaard, kennen wij Jef Casteleyn niet vóór zijn zestigste
jaar, tijdstip waarop hij zich aan zijne landgenooten openbaart. Wat heeft hij vóór
dien tijd verricht? Met welke bezigheden verdeelde hij zijne weetgierige wake? Wilde
hij heroïsch zwijgen tot hij zeker zou zijn van zege en roem? Of is het dichterlijke
vuur eerst op rijpen leeftijd in zijn boezem ontblaakt? Niemand heeft tot op heden
de opzoekingen ondernomen die eenig licht in deze duisternissen konden brengen.
Een feit is, dat wij hem eerst om de jaren tachtig in België's hoofdstad verschijnen
zien. De plaatselijk-Eecloosche glorie versmadend, zooals hij er trouwens van afzag
te dichten in eene taal van geringen afzet als het Nederlandsch, komt hij naar Brussel
beladen met verzen: hij wordt er weldra beladen met faam, zoodat zijne overwinning
even verbluffend-vlug ging als die van Caesar.
Hij verscheen: een man van uitnemende praestancie. Zijn welgevulde gezicht
blonk van nobele rozigheid tusschen het sluike, nauwelijks vergrauwde haar, dat
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gekapt lag à la Jeanne d'Arc, onder de iet of wat te kleine hooge zij die hij dicht op
de borstelige brauwen droeg. De blik was somber-fataal achter het lorgnet, dat in
den teugel gehouden werd door een nonchalant-dichterlijk touwtje; de mond
dichtgeknepen op misschien eeuwige waarheden onder een korte snor die belette,
dat men er al de goedmoedigheid van merken zou. Ik vind in mijn geheugen geen
gelaat waar dit kon bij vergeleken; ik denk aan Balzac, maar ik denk ook aan Auguste
Comte, en daarmee heb ik nog slechts een benaderende gelijkenis aangegeven. Een jasje van stopverf-kleur hing open op een eveneens-openhangende
gekleede-jas; hij heeft tot het einde zijns levens den cultus gehad der gekleede
jassen, waar trouwens een beroemd minister hem uit vereering van voorzag, na ze
zelf een tijdlang te hebben gedragen: die minister - het was Jules Bara - heeft er
voor gezorgd, dat Casteleyn nooit den adel van zijn verschijnen verliezen zou.
Die adel verliet hem nergens, ook niet als hij u op straat tegemoet trad, u een
blaadje papier toestak, en met deftigheid sprak: ‘Tiens, ça est ma nouvelle chef
d'oeuvre; c'est seulement vingt-cinq centimes’. Want ik heb u gezeid, dat Casteleyn
niets dan walg en afkeer gevoelde voor de tweedehandsche uitgeverij: zelf liet hij
zijn oden en elegieën drukken, en achtte het niet beneden zijn waardigheid, ze zelf
aan den man te brengen, tegen prijzen, die de mededinging trotseeren dorsten.
Deze gewrochten? Het was, bijvoorbeeld, een vernieuwde tekst van de
‘Brabançonne’, ter gelegenheid van de vijftigste verjaring der Belgische
onafhankelijkheid. Zie hier een kenschetsend couplet:
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‘Garantisé par les alliées puissances
Nommé Léopold premier, comme roi des Belges
Nous sommes sauvé des guerres qui nous menaces
Le mot d'ordre Belges cet l'union fait la force
Gloire à la reine d'Angleterre
Qui soutené notre prospérité
Ces grand puissances qui règne sur la mère (bis)
Jette un coup d'oeil sur notre liberté’.

Merkt gij tusschen de gul-geplengde overtollige versvoeten, niet alleen het gloeiende
patriotisme, maar ook den diepen, bijna prophetischen diplomatischen zin?
Het is vooral naar den kant uit van Frankrijk dat hij welgevallige blikken laat waren.
Toen het, in 1885, vijftig jaar geleden was dat tusschen Parijs en St. Germain de
eerste trein liep, stemde Casteleyn, die bijzonder veel van halve-eeuwfeesten hield,
weer maar eens zijne lier. En hij zong:
Quand la construction a faite
C'est avec ces deux ville qui nous traite
De Paris à St. Germain
Locomotif fait le premier train
Par l'eau qui bouillir dans la marmite
Fait que le train courir si vite
Portez les peuples à leur destination
Qui paie c'est le même de quel opinion’

(Merkt, bid ik tusschen haakjes, dat Casteleyn niet meer van punctuatie houdt dan
Mallarmé, die hem hierin veel later zou navolgen, evenals Marinetti in het onvervoegd
laten der werkwoorden.)
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Nochtans zou Casteleyn eerst veel later Parijs zien, ter gelegenheid van eene
wereldtentoonstelling. En hij jubelde (op het vooisken der Marseillaise):
‘Les restaurateurs et les liqueuristes
Servir les publiques par grand mesure
Un plas de jour de bouillie à la forcette
A notre tour garçons servir nous bien (bis)
Avec des vins un diné et des grivettes (bis)
Et pommes de terre meilleur légumes français (bis).
Patron un bouteille madère
Liqueurist donné un amère
Les cigares! les cigares! (bis)
Le cognac et masagrand (bis)
Pour tous voyageurs ambulan.’

Het is deze humoristische zijde van zijn genie die aan Casteleyn den ruimsten roem
zou verzekeren. Toen hij eens een drama had geschreven, dat heette: ‘Jobard, le
marchand de cercueils ou les pieds d'Annette’, werd het stuk door durf-volle
studenten gespeeld en door een talloos publiek geestdriftig toegejuicht. Het was de
verzekerde faam: terecht mocht Casteleyn zich voortaan ‘le Barde national’ noemen;
hij liet niet na het te doen.
Nochtans sloot zijn rechtmatige hoogmoed geenszins wijsheid uit. Toen hij
vreesde, dat zijne ster aan den Brusselschen hemel kon tanen, plaatste hij zijne
huisgoden naar Gent over: een geringer, maar uiterst-welgezind tooneel voor zijn
nooit falend dichterschap. Ik sloot vriendschap met hem: zij heeft geduurd tot in
1910. De man had zijn geloof aan zijne roeping niet
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verloren. Naar den eisch van Goethe bleef hij bij uitstek de voorbeeldige
gelegenheidsdichter. Ik had het voorrecht de geboorte van tallooze verzen te mogen
vieren door mijn lof: Casteleyn was er gevoelig aan. - Doch, de Brusselsche hooge
zij was ingekrompen tot een bolhoedje. De redingotes van Jules Bara gingen blinken
aan de ellebogen. Zekeren dag, en de daarop volgende dagen, vergat mijn vriend
zijn boordje om te doen: zijn gekleed notaris-dasje flodderde om zijn hals.
Hij werd zeven-en-zeventig. Hij had al zijne frischheid van geest behouden, maar
stil aan begaf hem de levensmoed. Zijne armoede, die hij zooveel jaren met
grandezza had gedragen, ging wegen op zijne schouders. Toen ik hem, zekeren
heerlijken voorjaarsavond van het jaar 1910 ontmoette op het jankende en
schetterende kermisplein te Gent, en ik hem vroeg naar zijne gezondheid,
antwoordde hij melancholisch: ‘Morgen ga ik naar het hospitaal: ik heb er mijn bed
besproken’.
In dat bed stierf hij, enkele dagen nadien. Wij waren niet talrijk, die zijne begrafenis
volgden.
En nu is het honderd jaar dat hij geboren werd, voor den waan der dichterschap
en de zekerheid van de faam. Want hij heeft den troost gekend van de beroemdheid,
al was zij ironisch. Ik wilde deze plechtige gelegenheid niet laten voorbijgaan...

N.R.C., 12 Mei 1923.
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Paul Champagne: Fernand Severin
Een leeraar van het Athenaeum te Mons, de heer Paul Champagne, die vroeger
reeds schreef over Albert Mockel, heeft, bij Ed. Champion te Parijs, een boek
uitgegeven over Fernand Séverin. Het is niet de eerste studie die over dezen
Waalsch-Franschen dichter verschijnt. Vergis ik mij niet, dan moet, enkele jaren
vóór den oorlog, een ander onder onze Belgisch-Fransche dichters, Georges Marlow,
in de ‘Belgique artistique et littéraire’ hem warme bladzijden hebben gewijd. En ik
verneem, dat een ander criticus, die eveneens tot het onderwijs behoort, de heer
Cavens, te Gent, over hem een boek staat uit te geven. Intusschen laat de studie
van den heer Champagne, die mij wel wat systematisch, wel wat dogmatisch
voorkomt, toe, hier eenige regelen te schrijven over een dichter die mij, onder velen,
bijzonder lief is.
De naam van Fernand Séverin is in het buitenland minder verspreid dan die van
velen zijner tijd- en landgenooten. Dit ligt niet alleen aan de effen klaarheid van zijn
werk, dat niet uitblinkt door geweldige eigenaardigheden; het kan evenzeer te wijten
zijn aan het ongestoorde verloop van een ontwikkeling, die uitgaat van eene
reedsvaste volmaaktheid om in verderen gang haar-zelf gelijk
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te blijven en alleen te winnen zonder opzienbarende stooten aan diepte. Niet meer
dan het leven van Fernand Séverin een aaneenschakeling van de aandacht
wekkende avonturen zou zijn - deze hoogleeraar in de Fransche literatuur aan de
Universiteit te Gent bereikte dit toppunt langs de treden der secuurste geleidelijkheid
- vallen in zijn werk de horten en omwentelingen aan te wijzen, die er voor den
toeschouwer een belangwekkend schouwspel van konden maken. Deze Waal is
niet eens een regionalist, zooals de meeste Vlaamsche dichters van zijn tijd dat zijn:
men kan het hem in zijn werk niet aanzien, dat hij een Belg is uit het Zuiden of uit
het Noorden, die opzettelijk slecht Fransch zou schrijven om het te bevestigen, of
van de landschappen en lieden van zijn streek zou vertellen om eraan te herinneren.
Hij is, eenvoudig, een Fransch dichter, zooals bijvoorbeeld een Charles Guérin dat
is, waar hij heel wat meer gelijkenis mee vertoont dan bijvoorbeeld met een Max
Elskamp. Hij, geboren in den tijd van het symbolisme, schreef niet eens vrije verzen,
hetgeen hem zelfs gedeeltelijk uit de School bant. Hij is, zegt men mij van alle
kanten, en zoo uitdrukkelijk, dat ik het wel gelooven moet, een incarnatie van de
‘âme wallonne’: ik wil het graag gelooven. Maar was hij toevallig te Assisi geboren,
dan kon hij met evenveel recht gelden als de uiting der Umbrische ziel, en zijn stem
klinkt mij even zuiver toe van aan de boorden der Vlaamsche Leie, als van op de
Hooge Venen, waar hij, zeven-en-vijftig jaar geleden, geboren werd.
Een feit is, dat Fernand Séverin nu wel een Belg is, maar dat hij toch in de eerste
plaats een klassiek dichter
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moet heeten. Gaat men zijne boeken lezen - Le Lys, Le Don d'Enfance, Un Chant
dans l'Ombre, La Solitude heureuse, - dan denkt men veel minder aan Verhaeren
en aan Maeterlinck, dan aan Lamartine en aan Racine. Men heeft trouwens ongelijk,
aan Lamartine en aan Racine te denken: men doet veel beter te luisteren naar eene
stem, die haar eigen lied zingt zonder ‘accent’, met een eigen klank die bekend
voorkomt, en dien men nochtans nergens elders heeft gehoord. Wil men een
vergelijkingsmaat, dan neme men in dit zelfde België Charles van Lerberghe. Maar
men leze Van Lerberghe na Séverin om te zien dat ook deze vergelijking mank
gaat.
Want het is een eerste kenmerk van Fernand Séverin dat hij van nergens is, en
tot geen bepaalden tijd behoort: een eerste strophe van dit mijn loflied. Maurice
Maeterlinck is de Gentenaar van het einde der negentiende eeuw, die zich uit den
doem verlost der drukkende steenen zijner stad om tot de zuiverheid der abstractie
op te zweven. Max Elskamp is de Antwerpenaar die, in een vreemd bargoensch,
de abstractie binnenhaalt in zijne woning en ze steekt in het kleed dat zijn
folkloristische omgeving draagt. Georges Rodenbach helpt het Brugsche décor
opflikken. En rijst Emile Verhaeren boven allen uit, het is omdat zijn tijd in al zijne
verschijnselen nooit iemand als hij heeft geboetseerd naar de stelligste en
uitdrukkelijkste gedaante, zij het ook in de gestalte van een Vlaming uit Sint Amands
op Puers.
Niets van al deze gemakkelijke waardeeringselementen bij een Fernand Séverin.
Hij is eenvoudig een dichter van dezen tijd. Doch, men vergisse zich niet: dit laatste
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is hij zelfs nauwelijks. Men kan het er voor houden dat hij een symbolist is, maar
veel minder - om in België te blijven - dan Albert Giraud en Yvan Gilkin parnassiens
zijn. Albert Mockel brengt men onmiddellijk onderdak in den gastvrijen Mercure de
France. Doch deze dichter kent zulk een thuis niet, en een dichterlijk adres moet hij
ontberen. Hij, Fernand Séverin, hij is in zijn dichterschap zooals men hem ziet loopen
over straat: iemand met een gelaat dat allesbehalve leesbaar is, en waarvan men
nooit zeggen zou dat hij ergens heen gaat. Hij stapt uit zijne hooge, platte gestalte
matelijk, maar zonder de beslistheid die wijst op een doel. Er is niets
opvallend-buitengewoons aan hem, dan dat eene: dat hij er nu eenmaal niet gewoon
uitziet, - men weet niet waarom. Weinige menschen zijn zoo hoofsch en toenaderend
in den omgang, weinigen zoo onpersoonlijk in gesprek en gebaar; maar ik heb nooit
met hem gesproken of het deed mij aan dat hij, die zeer correct antwoordde op
hetgeen ik zei, eigenlijk luisterde naar iemand die fluisterde in zijn oor: Ephigenia
bijvoorbeeld. Want Séverin is van eene geweldige bescheidenheid; hij haalt aan als
eene magneet, maar nooit verder dan op een afstand die hem alle veiligheid
verzekert. Hij is als de man die een geheim draagt dat hij-zelf niet kent: Lazarus die
drie dagen in den hemel is geweest, en niet weet wat hij er heeft mogen zien.
Ziedaar veel beeldspraak om te zeggen dat Fernand Séverin een dichter is, zonder meer, en vooral zonder bijbedoelingen. De leeraren die over hem hebben
geschreven en wier ambacht het is naar invloeden te zoeken, hebben gesproken
zoowel van Theokritos als
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van Shelley: twee polen die anders ongelijkaardig zijn. Ik-zelf, die het weet, zou
kunnen spreken van de mindere Duitsche lyrici uit den tijd der Romantiek. Maar ik
zal het niet doen, omdat men bij het lezen van Séverin werkelijk alles behalve aan
boeken-inspiratie denkt, en zelfs aan geestelijke verwantschap. Voor den gewonen
lezer gelijkt deze dichter naar iedereen en dus naar niemand. Eerst door zijn
eenvoud: in taal, in beeldspraak, en zelfs in de uitgedrukte gevoelens.
Zijne taal is niet rijker dan die van Racine, waarmede ik bedoel dat het minste
woord zijne volle dracht erlangt, zijne geheele beteekenis behoudt. En dit ligt
misschien wel omdat hij geboren is en groot gebracht in de streek die het dichtst
grenst aan het deel van België waar men Duitsch spreekt. Zijne beeldspraak, ik
bedoel zijne vergelijkingsbeelden, zijn zoo goed als nooit verrassend; zij doet
onpersoonlijk aan; zij is minder dan die van iedereen want het lijkt wel dat zij niet
spontaan is; zij is echter buitengewoon natuurlijk en van-zelf-sprekend, omdat zij
van eene merkwaardige juistheid is. Vat men beeldspraak op in den zin van
symbolische voorstelling van het gevoel, in den zin van
gevoel-tot-zintuigelijkvatbaar-geworden beeld, dan wordt men weer door
onontkomelijk-rake zekerheid getroffen, die echter nimmer vreemd aandoet. Het is
misschien het eenig-Waalsche in Séverin: de eenigszins-droge, maar buitengewoon
zuivere en sierlijke teekening, zonder aandikking als zonder mièvrerie, met eene
ritueering van het figuur die onontkomelijk-juist is, in eene atmosfeer van de
zeldzaamste helderheid, ook waar de aandoening niet zoo heel bestemd is, niet
enkelvoudig, niet gemeenplaatselijk.
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De aandoening van Séverin: dat is, wat van-zelf spreekt, het meest-dichterlijke in
hem. Zij is aristocratisch tot het mystieke toe. Men heeft gezeid, ditmaal niet ten
onrechte, dat zij gaat, geleidelijk, van het heidensch-pantheïstische tot het
innig-christelijke; van het blijde objectief-ontvangende tot het vroom
subjectief-uitstralende. Evenzeer als die van Charles van Lerberghe, den vriend
dien hij het meest vereert, is hare atmospheer de ziel, de naar eigen wezen
omscheppende ziel. Doch - ik moet het wel bekennen, al doet het Fernand Séverin
allicht geen pleizier, - die aandoening is bij hem veel minder beperkt dan bij Van
Lerberghe, want zijne ziel is veel ruimer. Het bevattingsvlak van Charles van
Lerberghe is enger: dat van Séverin kent geene doove vlekken, is van grootere
resoneeringskracht. Al dien ik hier onmiddellijk te wijzen op eene bescheidenheid,
eene kieschheid en kuischheid, die van meet af geweld heeft uitgesloten. Geen
felheid bij dezen minnaar der schakeering, hoe dan ook in de keus der schakeeringen
eene matigheid die het hyperpersoonlijke uitsluit. En het is op die uitsluiting van het
buitenissige dat ik wees, toen ik zei dat Fernand Séverin ook in de uitgedrukte
gevoelens zoo eenvoudig is. Niets is minder décadent dan deze poëzie; zij kan
verrassen, maar op de wijze dat Racine verrast: door het feit dat men altijd, in het
intiemste hoekje van zich-zelf terugvindt wat de dichter van zich-zelf mededeelt.
Ik heb, geloof ik, nu al tweemaal den naam van Racine genoemd. Het is omdat
Fernand Séverin onder ons de classicus is. En niet alleen door zijne opvoeding, die
deze is van een philoloog, noch door zijn wil, die deze
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is van een dichter bij de goddelijke genade. Is hij classicus in het
schijnbaar-onpersoonlijke van zijn vers, het schijnbaar-onpersoonlijke van zijn beeld,
in het schijnbaaronpersoonlijke zelfs van zijne aandoening, dan ligt dat geheel aan
zijn innigste wezen. En dit laat mij toe, nog enkele woorden aan dat innigste wezen
te wijden.
Ik lees wéér eens Séverin na Racine, al was het maar omdat ik op sommige
gelijkenis heb gedrukt. En dan merk ik onmiddellijk het verschil, dat ze scheidt als
eene kloof, die niet zoo gemakkelijk te overbruggen is. Dat verschil is: de, zoo
modern aandoende ingewikkeldheid van den Racine van Phèdre en van sommige
lyrische gedichten (herinner u het diepe: ‘Je sens deux hommes en moi’), en de,
waarom het niet gezeid?, zoo weinig moderne gemoedsongereptheid van den
Séverin, die den ‘Don d'Enfance’ schreef. Ik weet het: men heeft hem, bij het
verschijnen zijner eerste bundels, een zekere gemaaktheid verweten, en eene
zekere koketterie, in de naïefheid, die hij erin ten toon spreidde. Die naïefheid bleek
echter veel meer te zijn, en een gevoelsvermogen dat veel dieper strekte: zij was
de verwonderingsmacht, een ‘don d'émerveillement’, die nu juist geene
gemoedsprimitiviteit was, maar eene kristalheldere gave-der-ontvangenis, eene
blijvende ongereptheid der ziel.
Het is deze ongereptheid der ziel, die de groote, misschien de eenige personaliteit
van Fernand Séverin uitmaakt. Maar hoe zeldzaam in dezen tijd, en zelfs in dit
kinderlijke land! Is zij niet het blijk van de wonderbaarste verkorenheid, en des van
het uitzonderlijkste dichterschap?
Als ik heel moe ben, en heel beu van de menschen,
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en zelfs van de poëzie (hetgeen ook al eens gebeurt), dan neem ik Séverin ter hand.
Ik ga naar hem toe als naar een priester. Hij dient het doopsel toe. Hij wascht van
mij de zonde weg.
En daarom is er geen dichter wien ik evenveel dankbaarheid toedraag.

N.R.C., 29 December 1923.
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Fernand Severin
La source au fond des bois
Zooals de mystiek, kent de poëzie hare ‘trappen’. Zij gaan van het biologische instinct
tot de meestcerebrale abstractie; van de intuïtie die het licht is van het onbewuste
tot de smartelijkst-doorleden levenservaring.
Zooals de mystiek, is de poëzie eene beleving. Zij betrekt de phaenomenen in
haar wezen, verwerkt ze en straalt ze weer uit naar eigen klank en rythmus, met
het eigen beeld.
Bij weerslag is poëzie eene wijsheid, eene eigen wijsheid die den anderen eene
levensleer kan worden. Bestaat er wel eene poëzie dan de lyrische? Verhalende,
dramatische, didactische poëzie, ze ontspruiten aan de individuëel-lyrische
ondervinding van mijn dierlijk begeeren als van mijn afleidend begrip, van mijn
nauwelijksbeseft inzicht als van mijn ontgoochelde passie: ik zal leeren naar de
maat dat ik geleden heb.
Zooals de mystiek, heeft de poëzie haar hoogtepunt in het oogenblik dat
vereeniging bestaat tusschen inspiratie, dichter en object, of duidelijker: tusschen
wekkende aandoening, verwerker ervan en bereikt resultaat. Dit oogenblik bereikt
de dichter niet dan zelden. Wanneer hij met dergelijken toestand vertrouwd
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mag worden, is hij in staat zijne ars poëtica te schrijven.
Verlaine heeft het vermocht, en daarmede tevens bewezen dat dergelijke ‘art
poétique’ niet noodzakelijk een dor-intellectuëele codex hoeft te worden, zooals bij
een Horatius, die gelukkig geestig weet te blijven, of een Boileau met al zijne
opzettelijkheid. Fernand Séverin, dien ik hier onlangs bij u introduceerde, heeft de
rijpheid bekomen, die hem, in dezen zijn jongsten bundel: ‘La Source au fond des
Bois’ eveneens toelaat, zijne poëtica te schrijven. In dit boek dient geschift: de
gedichten die het uitmaken loopen over eene te lange spanne tijds dan dat alles
van gelijk gehalte zijn zou, al is de kieskeurigheid van den dichter te groot dan dat
hij er alles zou in opgenomen hebben wat hij sedert een kwarteeuw heeft
geproduceerd (want sommige hiergebundelde verzen zijn al heel oud). Maar het
beste wat wij overhouden is, inderdaad, eene poëtische belijdenis, neen: de belijdenis
van wat dezen dichter poëzie is.
De jongste dichters van dezen tijd mogen mij gelooven dat het een voorrecht is,
dat dankbaar stemt, de eerste en zelfs de tweede jeugd achter den rug te hebben,
en de dichter van ‘Le Don d'Enfance’ komt mij in deze meening gelijk geven en
gerust stellen. Fernand Séverin, ouder geworden, en rijk aan desillusies omdat hij
rijk blijft aan verlangen, heeft niets verloren aan ontvankelijkheid: hij blijft de
begenadigde die zich noemen mag ‘Enfant de Goethe et de Racine’. De erfenis van
dit dubbele vaderschap laat zich, weliswaar, in den rijperen leeftijd van het Kind
gelden: het poëtische bezinken brengt hier en daar, meer bepaald in de
natuurgedichten, eene al te groote zuivering van het beeld mee, zoodat
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wij te veel moeten gaan eischen van het plastisch vermogen van bloot het woord;
terwijl de aandoening, zoo niet - en zelfs alles behalve, - beperkt, dan toch de contrôle
kent van eene mannelijke strengheid, die ze met dorheid bedreigt. Séverin, de
meest-klassieke onder de Fransch-Belgische dichters, kan de plak der ratio duchten:
hij zal ze niet ontwijken dan door zijne oude overgave die hem trouwens, door hare
kuischheid, redt van alle gemeenplaatselijkheid. Maar dit misschien wat te
gedrongene bezinksel van gevoel brengt anderdeels de kristallisatie teweeg, die bij
vele van de hier gebundelde gedichten ons juist zoo dankbaar komt stemmen: de
kristallisatie, die ik de poëtische wijsheid heb genoemd, en die van Séverin voortaan
het dure bezit is. Al denkt hij aldoor terug, en met heimwee, aan wat niet terugkeert,
hij mag thans raad geven ‘à un jeune poète’, in een zeer schoon gedicht dat een
verrassend-juist programma is van het dichterschap:
‘Ce sont les puissances obscures
Qui, pareilles au vent d'ouest dans les ramures,
Régissent notre sort changeant. Ce sont nos dieux...
......‘C'est la tâche magnifique du poète,
Sache-le, de traduire en hymnes frémissants
Ce qu'il aura surpris de ces profonds accents.’

En zich-zelven kan hij troosten met verzen als deze; terugkeer van den banneling
die elk dichter is:
‘Que peux-tu souhaiter au-delà, coeur amer?
Ceux qui t'aiment le mieux sont près de toi... Sans cesse,
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Tu le sens, leur active et discrète tendresse
Veille sur toi. Pourquoi te perdre en vains souhaits?
Ne possèdes-tu pas le bien rêvé: la paix?
O bienheureux! Tandis qu'assis sous tes ombrages,
Tu reliras, l'esprit plein de nobles images,
L'oeuvre de quelque maître aimé, plus d'une fois
L'air vibrera du son familier de leur voix...
Peut-être, alors, laissant la page à moitié lue,
Evoqueras-tu, l'âme obscurément émue,
Ceux pour qui ton bonheur est un tendre souci...
Ne cherche pas ta vie ailleurs. Elle est ici.

Poëzie léven...... Fernand Séverin is een benijdenswaardig dichter.

N.R.C., 6 September 1924.
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Ernest Verlant
† 20 Februari 1924
Het is met eene ontsteltenis, die vooral dezen zullen hebben gevoeld welke er eene
dagelijksche bezigheid van hadden gemaakt hem te beknibbelen - het gebeurde
nog enkele dagen vóor zijn verscheiden in de Belgische Kamer der
Volksvertegenwoordigers, - dat men den plotselingen dood heeft vernomen van
Ernest Verlant.
Algemeen Inspecteur der Fraaie Kunsten, hetgeen hem eene dictatoriale macht
verzekerde die hij met grandezza niet minder dan met willekeurige eigenzinnigheid
uitoefende, is het nochtans minder vanwege zijn ambt dan door zijn persoon dat hij
imponeerde, zich de wel eenigszins achterdochtige vriendschap van enkelen en de
razend-onmachtige vijandschap van velen had verzekerd. Zijne personaliteit was
te groot, dan dat zij niet zou hebben aangetrokken en tevens afgestooten, in dit land
waar enkele grooten tegenover een plomp leger van middelmatigen staan, die
gemakkelijk een gezag hebben veroverd. Dat gezag had op Verlant geen vat, niet
meer dan hij zich, in schijn althans, om sympathie bekommerde. Nu hij neêrligt,
ineens door den dood getroffen op een soirée in een bevriend huis, zullen allen,
dezen die hem haatten als dezen die voor hem een zeer gewettigden eerbied
hadden, wellicht denken als de koning

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

129
van Frankrijk vóor het lijk van den Hertog van Guise: ‘Je ne savais pas qu'il était
aussi grand’.
Den laatsten keer dat ik hem had gezien was te Oostende, nog geen drie maanden
geleden. Eenige vrienden van James Ensor hadden zich de taak opgelegd, dezes
geboortestad eindelijk tot eene openbare huldiging van haar grooten zoon als het
ware te dwingen. In België gaat dat niet zonder een banket: dat banket diende
voorgezeten door de gemeentelijke overheid, die te dezer gelegenheid den meester
bekend zou maken, dat voortaan eene straat der stad naar dezes naam herdoopt
ging worden. Bij dit banket, dat na het eerste gerecht reeds alle officieel karakter
verliezen zou, dank zij de aanwezigheid van Ensor's vrienden die er uit Brussel en
uit Antwerpen voor overgekomen waren, zat ook Verlant aan, als vertegenwoordiger
van den bevoegden minister, ‘maar’ voegde hij er onmiddellijk aan toe, ‘ook als
vertegenwoordiger van zichzelf’, zooals hij verzekerde in een onvergelijkelijken
speech. Hij stond daar, met zijne eenigszins gedwongen, maar fiere, bewuste
gestalte, uit het fijn-gesneden gelaat van mat-gele kleur, met den Assyrischen
koningsbaard en het vacht-dikke, mat-witte haar dat daalde, haast, tot bij de
wenkbrauwen. Heel rustig lispelde hij in de prachtige Fransche taal die deze geboren
West-Vlaming sprak en schreef, den lof van den Oostendschen schilder, die hij zelf
langen tijd had helpen miskennen. Een loftuiging? Veel meer eene fijne ontleding
van Ensor's kunst en van de plaats die deze in België en daarbuiten had weten in
te nemen. Men merkte dat hij zich de moeite had gegeven van een diepere studie,
die tevens was een gewetensonderzoek.
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Verlant had zich de weelde gegund van eene goede daad: hij voerde ze uit met
ernstige gratie en de nauwgezetheid van een boeteling. En men was er hem des
te dankbaarder om, dat hij het deed met zooveel schoonheid en dat men wist wat
het aan zijne wispelturigheid had gekost. Want wispelturig was Verlant meer dan
eigenzinnig. Hij hield niet veel van orde. Men vond hem zelden op zijn bureau op
de uren die daarvoor gesteld zijn. Hij stond weêrbarstig tegen elk bevel, ook als het
uitging van zijn minister; en zoo komt het dat hij zekeren dag aan een
kabinetssecretaris zei, die aandringen dorst op de uitvoering van een besluit:
‘Apprenez, jeune homme, que les ministres passent et que les fonctionnaires restent’.
Die zin der onafhankelijkheid echter, die niet minder was dan natuurlijke tegenzin
voor alles wat naar tucht zweemde, zweeg, zoodra Verlant belang ging stellen in
het werk dat hem was opgelegd. Niet alleen zijne nonchalance, maar tevens de
koppigheid van het eigen, vooropgezette inzicht weken dan voor eene zeldzame
nauwgezetheid, die niet zelden de abnegatie was van een gevestigd oordeel. Men
heeft Verlant verweten wat al te gemakkelijk de opinie der kritiek en de dobberende
golving der mode te volgen: ik weet bij ervaring dat hij zich gaarne met de zekerheid
voedde van hen, die hij, in al zijn gewaanden hoogmoed, voor zijne gelijken en
meerderen hield. Zijne rapporten aan den minister waren niet alleen modellen van
een luchtigen maar zeer gedrongen stijl: zij waren tevens voorbeelden van
nauwkeurigheid. Verlant, die niet verkoos te werken naar tradities die opklimmen
naar het jaar 1830, gaf, zij het op krasse, soms hoogst-humoristische wijze, blijk
van
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grondige studie der vraagstukken die hem werden onderworpen. En hierin heeft hij
mij, die langen tijd met hem in administratief verkeer ben geweest en steeds in
vriendschappelijk verkeer, dikwijls doen denken aan wijlen uw Jhr. Victor de Stuers.
Dat hij zich intusschen meer dan eens heeft vergist, staat vast: men vergete niet
dat hij twee en zestig jaar oud is geworden en dat de heroïsche tijd der Belgische
schilderkunst voor hem om de jaren tachtig lag. Hij heeft, als een beslagen en
strijdvaardig criticus, gevochten in de gelederen der ‘Jeune Belgique’: geen wonder
dat zijn credo in zake kunst wel wat verouderd was. Hij, die niet oud wilde worden,
hij klampte zich aan de eigen jeugd vast, en met zijne natuurlijke koppigheid bleef
hij, tegenover jongeren, wel eens weêrbarstig. Doch hij was van goede trouw, en
beter: hij dorst na te denken en toetste graag zijn oordeel aan dat van anderen.
Ernest Verlant, die men voor tyrannisch hield, was een eerlijk man.
Die roep van tyrannij was trouwens niet te wijten dan aan de houding die hij had
aangenomen tegenover zijne onderhoorigen en tegenover de lastige menschen die
de artiesten doorgaans zijn. Kinderlijk-naïef van geaardheid, gaf hij gaarne blijk van
roublardise; schuchter en eenigszins achterdochtig tegenover wie hem niet goed
kende, werd hij in den omgang wel eens grof; hij kende de fijnheid van zijn geest
en de dracht van zijn woord: het was eene koketterie van hem, haast tot eene ziekte
opgedreven, er misbruik van te maken, vooral bij wie voor hem zat als een sollicitant.
En wat aldus voor zijne vrienden doorgaans een zeldzaam genot was - de durf
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zijner paradoxen, de krasheid zijner uitdrukkingen, het vuurwerk van zijn geestigheid,
- sloeg onbekenden aan als eene ergernis-wekkende pose. Eens heeft, om een
ongelukkig woord dat waarschijnlijk als eene grap was bedoeld, een beeldhouwer
hem bij de keel gegrepen; een schilder, die hem om hulp kwam smeeken, heeft hij
een jaar lang ongelukkig gemaakt door hem te vragen of zijne dochter, die den stiel
van modiste leerde, aangesloten was bij een syndikaat; werd hem eene lastige
vraag gesteld, dan placht hij de aandacht af te leiden en te vestigen op eene zeer
schoone Louis XVI-klok, die het voornaamste sieraad was van zijn bureau.
Zijne grootste en ernstigste fout, die men hem moeilijk kan vergeven, lag trouwens
niet in de hypertrophie der eigenaardigheid, die hij als eene kasplant kweekte. Zij
was te vinden in zijne besluiteloosheid. Ik heb u gezegd dat hij heel toegankelijk
was voor goeden raad, dien hij zelf met beminnelijke bescheidenheid wist uit te
lokken. Overtuigd, bleef hij echter niet zelden talmen. Door zijne schuld is er voor
onze musaea van moderne kunst veel verloren gegaan, of het werd aangekocht op
een oogenblik dat het tienmaal in geldelijke waarde, in koopprijs, gestegen was.
Aldus heeft Ernest Verlant aan den Belgischen staat heel wat geld gekost, terwijl
onze openbare verzamelingen er aan belang door verloren. Zijn gebrek aan
krachtdadigheid, aan doorzettingsvermogen, heeft meêgebracht dat menig schilderij
werd geweerd, dat per slot van rekening dan toch de plaats zal gaan innemen dat
het verdient maar dan tienmaal meer zal worden betaald dan toen het werd
aangeboden, en zelfs door Verlant het musaeum waardig gekeurd.
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Dit is hieraan te wijten, dat het leven hem in hoofdzaak een spel is geweest. Verlant
heeft, in het Sint Aloysiusgesticht te Brussel, op de schoolbanken gezeten met een
Jules Renkin, een Henry Carton de Wiart, een Ywan Gilkin, een Prosper van
Langendonck. De twee eerstgenoemden zijn minister van state; de twee laatsten
werden, dertig jaar geleden reeds, erkend onder de beste dichters van dit land. Hij
heeft heel de Jeune Belgiquebeweging meêgemaakt, en was zeker niet de
minstbegaafde van het bent. Maar terwijl al de anderen hunne baan braken, bleef
hij zich in de meeste gevallen vermeien in de rol van dilettant. Eenige studie van de
schilderkunst waarin hij grondige scherpzinnigheid bewees; wat kritisch werk hier
en daar: het is, van dezen geletterden, beschaafden, fijnen en talentvollen man het
eenige letterkundige bagage tot op het oogenblik dat de oorlog uitbrak. En toen was
hij over de vijftig. Onder de bezetting toont hij een geestigen durf: den durf van
Uylenspiegel: het bezorgt hem eene gevangenisstraf, die hem eindelijk den tijd gunt
de verzen te schrijven die hij dertig jaar vroeger had moeten maken. De
wapenstilstand is nauwelijks geteekend, of hij geeft er een bundel philosophische
dialogen uit: ‘Sous l'oeil des Ostrogoths’, die Anatole France had mogen
onderteekenen. Er verloopt weinig tijd, of van hem verschijnt een satyrisch treurspel:
‘Hérakles vainqueur’, dat een grooten schrijver waardig zou zijn. Zijne literaire
werkzaamheid wordt drukker en drukker, en bewijst keer op keer wat hij in dit land
als schrijver had kunnen zijn. Men gaat inzien, ook in het vijandige kamp, dat Ernest
Verlant toch iets meer was dan het ijdel vat waar zelfs
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vrienden van hem hem voor hielden. En nu, ineens, en midden in deze zijne nieuwe
jeugd, ligt hij geveld, en ziet men maar al te goed in, hoe moeilijk het zal zijn hem
in zijn ambt te vervangen.

De Witte Mier, 15 April 1924.
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Camille Lemonnier
Men herinnert zich, dat twee jaar geleden te Brussel, aan den zoom van het ter
Kameren-bosch, een standbeeld werd opgericht aan den man die, met Charles de
Coster, de echte wekker is geweest van de zoo bloeiende Belgische letterkunst
naar Fransche uitdrukking: aan Camille Lemonnier.
Dit zou de laatste huldiging niet zijn van den grooten schrijver. In dezen tijd van
verwoeden literairen strijd, waar onverzoenlijke gehechtheid aan de idealen niet
gaat zonder eenig arrivisme, wekt het een weldadig gevoel, de verkleefdheid te
mogen aanstippen die de Fransch-schrijvende literatoren van dit land, op zeer
weinige uitzonderingen na, bij aanhoudendheid laten blijken voor hem dien ze ‘le
maréchal des lettres belges’ hebben gedoopt. Een nieuw bewijs van deze
gehechtheid vindt men in het feit dat over kort, dank zij de bemoeiing van een
vijftiental trouwe vrienden, en met den steun van Staat en Provincie, een nieuwe
gedenksteen ter eere van Lemonnier, gebeeldhouwd door den jongen, talentrijken
Dolf Ledel, verrijzen zal in de gemeente Ter Hulpen.
Het is in dit heerlijk dorp, naast het Zoniënbosch gelegen, dat Camille Lemonnier
elf van zijn vruchtbaarste
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jaren heeft doorgebracht. Hij woonde er van 5 Juni 1883 tot 27 Maart 1894. Het
oord waar hij verbleef heeft beteekenis voor de literaire geschiedenis van België:
het is te Hulpen dat de toenmalige jongeren van de ‘Jeune Belgique’ hem hunne
allereerste hulde gingen brengen, nog vóór een officieel banket zijn roem in wijderen
kring zou bevestigen. Het is in het huisje, dat thans helaas verdwenen is, dat de
grondige vriendschap werd aangeknoopt die Lemonnier met Verhaeren zou
verbinden. Het is daar dat de prachtige stylist van Ompdrailles, Léon Cladel, zijn
vriend herhaald opzoeken kwam, met den beeldhouwer Charles van der Stappen
die van Ompdrailles een imponeerend beeld zou maken. Edmond Picard, de
strijdbare, kwam er nu en dan even uitblazen. En eindelijk is het daar dat Constantin
Meunier kennis aanknoopte met den romancier, die de opdracht had aanvaard een
groot boek te schrijven over ‘La Belgique’, dat een standaardwerk is gebleven, en
waar de groote Meunier zich als illustrator in openbaarde.
Om eene andere reden nog, die men waarschijnlijk in officieele redevoeringen
verzwijgen zal, dient ter Hulpen als verblijfplaats van Camille Lemonnier in het
geheugen gehouden. De meester was toen volop in zijne naturalistische periode.
Het is daar dat hij onder meer Happe-Chair schreef. Hij schreef er ook eene nogal
gewaagde novelle: L'Enfant du Crapaud, die de aandacht vestigde van het gerecht.
Het is in zijn woning van Ter Hulpen dat Lemonnier voor het eerst het bezoek ontving
der maréchaussée: daar dat voor het eerst een Belgisch schrijver werd vervolgd.
Voor Lemonnier zou het niet de laatste maal zijn: men weet dat hij ook voor zijn
boek:
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L'Homme en Amour met de rechters van zijn land in minder vriendelijke aanraking
kwam, te zelfder tijd als Georges Eekhoud wien men kwalijk nam, Escal Vigor te
hebben geschreven...
Einde Juni zal dit alles worden herdacht, ter plaatse zelf, waar Camille Lemonnier
zijne felste kracht-jaren sleet. Er zijn weinigen in dit land, die zich daar niet in
verheugen.
N.R.C., 24 Mei 1924.
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Andre van Hasselt
Het zal op 27 November vijftig jaar geleden zijn, dat te Brussel stierf hij, die kan
worden beschouwd als de grondlegger van de vernieuwing der Fransche poëzie in
België, en die tevens het zijne bijdroeg tot den bloei der Nederlandsche. Zeker
kende die Fransch-Belgische literatuur andere voorloopers: den geestigen Prince
de Ligne, den fijn-bespiegelenden Octave Pirmez, den machtigen Charles de Coster
met zijne sterk-nationale eigenschappen. Maar het is ongetwijfeld André van Hasselt
die, door den geest die hem bezielt en beheerscht, moet beschouwd worden als de
dichter die in België eene vernieuwde poëzie inluidde, of althans voorbereidde.
Volbloed romanticus, bevriend met Victor Hugo en Alexandre Dumas, die hem
beiden hoogschatten, is hij het uitgangspunt van eene beweging, die nooit heeft
opgehouden, tot bij de jongste generatie en bij uitsluiting van deze, te staan in het
teeken van het wereld-romantisme. De omstandigheden van zijne geboorte en van
gansch zijne opvoeding brengen overigens van lieverlede meê, dat hij een Belgisch
dichter zou worden, met al de eigenschappen die de Belgische dichters, en meer
bepaald de in het Fransch schrijvende Vlamingen, kenmerken.
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André van Hasselt werd geboren op 5 Januari 1806, te Maastricht, in een Limburgsch
milieu, waar de omgangstaal het Nederlandsch was. Die taal, waarin hij zijne eerste
opleiding ontvangt, zal tot bij het einde van zijn leven zijne moedertaal blijven, deze
die hij gebruikte in den eigen huiskring. Eerst op twaalfjarigen leeftijd zal hij het
eerste onderricht in het Fransch krijgen: het is niet veel meer dan bij toeval dat hij
het aanwenden zal voor zijne literaire productie, terwijl hij ook in deze nooit het
Nederlandsch geheel opgeven zal.
Hij doet sterke klassieke studies: zijn leven lang zullen Catullus en Horatius onder
zijne lievelingsdichters behooren. Het is wat hem boven het meerendeel van zijne,
vooral Vlaamsch-schrijvende, land- en tijdgenooten plaatst: slechts een Johan Alfried
de Laet en een Prudens van Duyse genieten eenzelfde voorrecht: men weet wat
vooral de laatste aan zulke kultuur dankt, en, door hem, de Vlaamsche letterkunde.
Maar niet alleen de auteurs der Oudheid trokken André van Hasselt aan: den
Limburger Van Hasselt valt niets zoo gemakkelijk als de studie der Germaansche
talen. Hij maakt zich Hollandsche, Duitsche en Engelsche schrijvers eigen, en hun
invloed zal zich steeds op hem laten gelden; wat dan ook de eigenaardigheid van
dezen Franschen romanticus, een vurig aanbidder van Victor Hugo, zal blijven
uitmaken. Zijne kennis van, zijne liefde voor de Germaansche literaturen zijn
trouwens aanleiding tot eene hervorming, waar ik het later over heb, en waarvan
de grondslag nog steeds velen bezighoudt.
André van Hasselt ging studeeren aan de Universiteit,
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eerst te Luik, daarna te Gent, waar hij het bracht tot doctor in de rechten. Advokaat
werd hij echter nooit, - niet meer dan Prudens van Duyse; niet meer dan Maurice
Maeterlinck of Emile Verhaeren, Iwan Gilkin of Albert Giraud; niet meer dan, onder
de jongeren, Franz Hellens. En ook in dezen zin kan hij dus beschouwd worden als
een voorlooper. Die afkeer voor de practische beoefening van de rechtswetenschap
kan te wijten zijn aan eene nogal zwakke gezondheid en ook wel aan de, trouwens
niet zoo heel groote, geldmiddelen waarover hij beschikte. Maar de voornaamste
schuldigen kunnen ook heel goed Bilderdijk of Helmers zijn geweest, die hem het
hoofd op hol hadden gebracht en gedreven tot de ‘beoefening der dichtkunst’, zooals
dat heette; ofwel Byron, die de aanleiding was tot zijne eerste, en Fransche,
publicatie.
Byron had de aandacht gevestigd op Griekenland en den strijd tegen de Turken:
André van Hasselt weêrstond aan de mode, eene algemeen-Europeesche ziekte,
niet; hij stemde de snaren zijner lier, en komt voor den dag met tien Chants
Helléniques, die ik u niet aanraden kan te gaan herlezen.
Inmiddels had Van Hasselt zijne loopbaan gekozen: hij zou dichter zijn, en niets
anders. Niet dat de geschriften uit dien tijd genialen aanleg zouden verraden: zoo
men ze niet meer ter hand neemt, dan is dat hun eigen schuld. Eerst na de
kennismaking met Victor Hugo met zijne ‘Odes et Ballades’, met zijne ‘Orientales’,
ontvonkt het echte vuur. Het ‘Anch' io son' poeta’ drijft hem zelfs naar Parijs. Nu is
zijne bekeering volmaakt: de vurige neophiet wil, naar de uitdrukking van
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den Meester, ‘faire rayonner l'avenir’. Alle tijdschriften overstelpt hij met de vruchten
van een ijver, die helaas, geen twee jaar nadien, zou geknakt worden door eene
onaangename gebeurtenis. In 1830 breekt de Revolutie te Brussel uit, op het
oogenblik dat Van Hasselt zich in zijne geboortestad Maastricht bevond, - Maastricht,
dat stevig in Hollandsche handen was gebleven. Hij acht zich een balling, hetgeen
een romantisch gevoel is; hij levert zich over aan ontmoediging, zegt aan de literatuur
vaarwel en wil eene fabriek gaan openen. De omstandigheden gaan echter keeren;
hij slaagt erin naar Brussel terug te komen, vindt zijne vrienden terug en sticht met
hen een literairen kring, die ‘Le Cénacle’ wordt gedoopt. Hij wordt hulp-conservator
van de Bibliothèque de Bourgogne benoemd, gaat weêr aan het werk als een
bezetene, en laat in 1835 een bundel verzen verschijnen, die heet Les Primevères,
waaruit duidelijk, naast Horatiaansche en Fransche, ook Duitsche, en meer bepaald
Goethiaansche invloeden spreken. Het makke boek heeft eenigen bijval: zelfs de
reactie erkent Van Hasselt's talent. Alles schijnt thans den dichter voor den wind te
gaan. De Académie royale de Belgique bekroont eene historische verhandeling van
zijne hand, en neemt hem, twee jaar nadien, als briefwisselend lid op in haar schoot.
Hij gaat een gelukkig huwelijk aan, bezingt zijn jonge vadervreugd. Die vreugde zou
echter van korten duur zijn: reeds in 1842 sterft zijn oudste zoontje; het geeft hem
zijne Branches de Cyprès in, zeker de diepst-gevoelde verzen die hij zou schrijven.
Het leven wordt voor hem monotoon. Toen de staatsgreep van 1852 Victor Hugo
naar Brussel bracht, vindt
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hij in dezes vriendschap troost; Dumas, die eveneens te Brussel verbleef, bewerkt
dat hij, als eerste Belgische dichter, de Légion d'Honneur krijgt. De officieel-Belgische
erkenning is echter minder toeschietelijk: herhaalde malen ziet hij zich den grooten
staatsprijs voor letterkunde weigeren.
Maar tot ontmoediging brengt het hem niet: hij heeft zich, jaren lang toegelegd
op eene hervorming, die bleek uit zijne Etudes rythmiques. Wat hij bedoelde was,
e

hetgeen Antoine de Baïf reeds in de 16 eeuw had geprobeerd: de Fransche taal
gevoelig te maken voor Latijnsche en Grieksche metra. Zijn Nederlandsch oor was
voor deze rythmen veel gevoeliger dan de meeste Fransche ooren. Hij slaagt dan
ook in zijne pogingen buitengewoon goed; brengt ze op de muziek over, maakt naar
Duitsche teksten vertalingen, die, op melodieën van Schubert aangepast, ons
verlossen van de Fransche woorden, die ze niet dan tegen alle kadans in vertolkten.
Zijn ander groot werk uit dien rustigen maar vlijtigen tijd is zijn groot philosophisch
epos in vier zangen: Les quatre Incarnations du Christ. Over dit zeer belangrijke,
nog steeds genietbare gedicht uitweiden, kan ik hier niet. De vermelding volsta, dat
het volbloed-romantisch was, hetgeen ditmaal de kritiek, zelfs de meest officieele,
niet meer afschrikte. De tijden waren veranderd: wij schreven 1872; Victor Hugo
was voor iedereen de god der poëzie; dat België één zijner hoogepriesters mocht
tellen, was per slot vleiend; André van Hasselt kende eindelijk een algemeene,
trouwens verdiende faam.
Hij zou er helaas niet lang van genieten. Op eene reis naar Weenen, in 1873,
wordt hij plots ziek. Na den
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terugkeer verergert zijne kwaal. Hij voelt blijkbaar zijn einde naderen: in November
1874 sterft hij plots, acht-en-zestig jaar oud. Behalve zijne Fransche werken liet hij
drie Nederlandsche bundels na: twee in proza, die heeten Het Dorp der Goudmakers
en De witte Berg; één die kinderversjes bevat: Het gulden Boeksken, en dat men
goed zou doen uit de vergetelheid op te delven...
André van Hasselt is in België zoo goed als vergeten, althans verwaarloosd. In
het buitenland vermoedelijk totaal onbekend. En dit durf ik jammer noemen. Deze
vijftigste verjaring van zijn sterfdag was noodig om de Belgische aandacht weêr
wakker te schudden. Ik heb die gelegenheid te baat genomen om hier zijn naam
eenige openbaarheid te geven.
Niet dat ik hem een groot dichter zou vinden. Hij rijst niet boven de middelmatige
romantici uit; is daarenboven zeer ongelijk en niet zelden slordig. Maar hij is toch
iets meer dan een platte navolger der Fransche romantiek, meer zelfs dan een
tijdfiguur.
Hij is namelijk, en in de eerste plaats, een baanbreker, die men in dit land onbewust
en als bij nature wel navolgen moest, omdat hij, bleeke personaliteit weliswaar, zoo
door en door het type was van wat een Fransch-Belgische dichter zijn kan, ook
opgenomen in eene wereldstrooming. Vergelijk ik hem met den
meest-representatieve onder de Fransch-Belgische dichters, met Emile Verhaeren,
dan merk ik onmiddellijk het reusachtige verschil. Vertoont Van Hasselt bevliegingen
van genialiteit in zijne Quatre Incarnations du Christ, die trouwens groot zijn opgezet;
geeft hij in zijne Branches de Cyprès blijk van een gevoel, dat zich voor romantische
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opgeschroefdheid weet te behoeden, toch is zijn dichterschap natuurlijk niet op
gelijken voet te stellen met dat van Verhaeren. De plaats die Verhaeren in het
Symbolisme van de jaren negentig inneemt, is veel grooter, en vooral beter
afgeteekend dan die van André van Hasselt in het Romantisme der jaren
veertig-vijftig. Doch dit valt alvast op te merken: deze Fransche dichters zijn
onmiskenbare Germanen, en meer bepaald Vlamingen en niet alleen door hunne
geboorte: zij zijn het door hun gemoeds-inhoud, zij zijn het door de veruiterlijking
van hun gemoedsleven, die aanschouwelijk wordt in het Beeld, die bewogen wordt
door het eigen Rythme. En kan ik dat zeggen van een Van Hasselt en een Verhaeren,
ik kon het evengoed aanwijzen bij elk ander van onze Vlaamsch-Fransche dichters,
voor zoover ze echte dichters mogen heeten.
Er komt bij, en dat is misschien wat nog het meest te zijnen voordeele pleit: André
van Hasselt is niet alleen zijner eigen natuur, maar vooral zijner rol bewust geweest.
In de Fransche poëzie van zijn tijd heeft hij zich, met het volle besef van wat hij
deed, de plaats aangewezen die hij, omdat hij Vlaming was, innemen moest. Men
erkent den aard van een volk aan zijn levensrythmus, die zich openbaart in den
rythmus van zijn vers. Wat Van Hasselt in de Fransche romantiek kwam doen, het
was niet de poëtische stof vernieuwen: daartoe was hij niet bij machte; het was, er
een Germaanschen rythmus bij aanpassen. Daar heeft hij een goed deel van zijn
leven aan besteed, en dat is geheel ter eere van zijn dichterlijk besef.

N.R.C., 15 November 1924.
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Albert Mockel
La flamme immortelle
La tragedie sentimentale
Het is den dichter een schoone en bittere tijd, wanneer hij de behoefte gevoelt, al
zijne krachten te bundelen tot het schrijven van het boek, dat hem in zijn geheel,
geestelijk en gevoelig, voorstellen moet. Hij is niet jong meer; maar beter dan ooit
kent hij, overzichtelijk-concreet en tot de pijn toe synthetisch, al de verzuchtingen
van zijne jeugd, die hem nimmer zullen verlaten. Hij is niet oud nog, en zal er zeker
niet in toestemmen oud te worden: het beneemt hem de wijsheid, die trouwens eene
verdorring zou zijn, zich buiten zich-zelf te stellen en te wezen de, zij het goddelijke,
abstractie, of de vervloeiing in een, negatief want vernietigend, altruïsme. Geen
versnippering meer die danst en glinstert in een levenden zonnestraal; nog niet de
verstarring, die misschien bitter glimlacht in het verzaken.
Dit dan wordt het oogenblik, het tevens tragische en reeds berustende oogenblik,
dat men wil maken zijn eindelijke en definitieve Boek. Vele dichters, die zich-zelf
nooit goed bezitten, ontsnappen eraan: ik zal niet zeggen, dat zij eeuwig-jong blijven,
maar tot op gevorderden leeftijd altijd-kinderlijk blijken te zijn. Anderen werken aan
hunne afdoende bevestiging, aan hunne bestendigende glorie van den dag af, dat
zij hun
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dichterschap bewust zijn geworden, en dezen zijn niet te benijden, waar zij achten
over hunne ziel te kunnen gebieden. Doch er zijn de bewusten, die hebben geleefd,
en, zonder welke onnoodige verloochening ook, het vermogen hun leven te gaan
overzien: zij zullen van een hooger vlak dat leven samenvatten in eene summa die
er de pathetische loutering van zijn zal.
Zulk een boek, dat niet noodzakelijk afgetrokken zijn zal, maar integendeel de
waarde kan erlangen van een bloed-warm symbool; zulk een boek dat gansch eene
jeugd omvademt in eene reeds onpersoonlijke, ik bedoel niet meer
individualistisch-uitzonderlijke maar niet te minder rijk-doorleefde en daardoor
breed-algemeene expressie, heeft Albert Mockel geleverd in La Flamme immortelle
(waarvan ik den tweeden titel, dien hij wil wettigen, geheel overbodig acht). Op rijpen
leeftijd toont ons Albert Mockel zijne gesublimiseerde jeugd: bezinking van gevoelens,
die nimmer hebben opgehouden levend te blijven, maar als het ware de
onpersoonlijkheid hebben verworven van het Leven-zelf. Hij heeft het vermocht, en
de jaren hebben geholpen, zich van zich-zelf te scheiden om zich-zelf te
overschouwen; zijne verwonnen sereniteit houdt niets seniels in; zij is integendeel
de zware vrucht van gansch een leven, verdicht tot zware sappen. Er was aan de
gedichten van Albert Mockel steeds iets artificiëels, iets gemaakts; geen Belgische
dichter - en dit zal wel het gevolg zijn van het leven te Parijs, - geen dichter van dit
land, behalve dan André Fontainas, die in aardgelijke omstandigheden verkeerde,
heeft zoozeer den invloed ondergaan van het Fransche symbolisme als ‘school’,
met
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al wat het aan procédé, zoo naar de beeldspraak als naar de prosodie, beteekent.
Het lezen nu van ‘La Flamme immortelle’ stemt juist onmiddellijk dankbaar, omdat
het de rijpheid, tevens de bezonnen maar geenszins cerebrale zekerheid hierdoor
bewijst, dat dit boek, veel meer dan de vroegere van den dichter, aan vooropgezette
middelen ontsnapt. Het blijkt overtuigend dat Albert Mockel dit boek-der-mannenjaren
schrijven mocht: hij kent de eenheid van zijn leven; hij was bij machte ze uit te
beelden.
Een boek als dit is noodzakelijk een bouwwerk: de samenstelling ervan kan niet
aan toeval of noodlot worden overgelaten. Synthetisch en overzichtelijk als het wil
wezen, eischt het evenwicht der onderdeelen, en elk gedicht dat er in voorkomt
heeft zijne aangewezen plaats met zijn eigen bedoeling. Dit is nu eenmaal niet een
verzameling van losse stukjes, maar eene gesymboliseerde, eene gesublimiseerde
autobiographie, die kleine levensfeitjes verheft tot een eeuwigheidsbeteekenis. Wil
het beeld volledig zijn en als dusdanig aandoen, dan dient elk lid op zijne plaats te
staan en tevens behoorlijk uitgewerkt te wezen. Eene constructie dus die
vanzelfsprekend zal eischen een goed-overwogen en klaar inzicht, een opzet
waarvan de logica weliswaar eerder gevoelig dan rationeel zal zijn. Komt zulk boek
dan de bewering bevestigen die ik onlangs, uit de pen van een jong Vlaamsch
dichter, las, en die luidde: ‘Elk gedicht is een opzet’?
Het ware de essentie van de poëzie loochenen, daar poëzie nooit anders is
geweest dan spontaneïteit, - door bedoeld jong dichter, wiens werk zijn eigen thesis
tegen-
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spreekt, afgewezen uit de liefde, waar hij graag blijk van geeft, voor paradoxen.
Neen, elk afzonderlijk vers van een boek als het hier-besprokene kan wel heel goed
louter stemming zijn, zij weze nog emotie of groeie tot affect. Waar het echter komt
te staan op zijne juiste plaats in het boek waar het deel van uitmaakt, daar krijgt het
zijne bouwkundige waarde, hoe deze ook geheim weze, in een geheel dat trouwens
geenszins louter-cerebraal hoeft te worden. - Wat nu heeft Albert Mockel in zijne
‘Flamme éternelle’ architectonisch bereikt? Ik beken dat de bouw mij eenigszins
onrustig aandoet, wel heel gewild maar daarom nog niet zuiver. Bedoeld is geweest,
heel veel te geven: het is te veel geworden. Lees ik echter elk gedicht afzonderlijk
zonder te letten op zijne waarde als onderdeel van een boek, dan dien ik te zeggen
het hooge genot dat ik erbij heb gesmaakt, dat mij weliswaar terug doet denken aan
den glorietijd van het symbolisme, maar waar ik in vertrouwen kan als in een duur
bezit omdat ik, achter een zekeren schijn, het licht voel branden der eeuwige poëzie.

N.R.C., 15 November 1924.
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Paul-Gustave van Hecke
Poemes 1920-1923
Deze blijde bundel verzen kan ons niet dan met eenigen weemoed vervullen: hij
bewijst, helaas al te overtuigend, welk verlies de Vlaamsche letteren aan Paul
Gustave van Hecke hebben geleden. Niet dat hij voor Vlaanderen dood zou zijn:
zijn bundel Poèmes is Vlaamscher dan al wat hij vroeger schreef, en ik hoop het
hier te toonen. Dat hij hem echter in het Fransch dichtte: ik zal niet zeggen dat het
te betreuren is, aangezien hijzelf wel beter zal hebben gevoeld hoe het behoorde;
maar dat hij zou hebben verzaakt, afdoend, aan zijne moedertaal om eene, ons dan
toch vreemde, literatuur te verrijken: ik kan niet anders dan er mijn spijt over
uitdrukken.
En daar is de waarde van dit boek de hoofdschuld van.
In den tijd dat Paul-Gustave van Hecke nog Johan Meylander teekende - en dat
was tot in 1919, - schreef hij Nederlandsch, in tijdschriften als ‘Nieuw Leven’ en ‘den
Boomgaard’ waar hij mede-redacteur van was. In dien tijd was er niets zoo heel
bijzonder-Vlaamsch aan hem. De generatie die in dit land om de jaren 1907-1908
aan het woord is gekomen - ik noem André de Ridder, Willem Elsschot, Firmin van
Hecke, Gust van Hecke, Jan van Nijlen, Gust. van Roosbroeck, Paul Kenis; en ik
vergeet er die misschien in de eerste plaats
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dienden genoemd; en ik laat met opzet de meer-katholieke groep van ‘Vlaamschen
Arbeid’ ter zijde; - de generatie die na het verdwijnen van ‘Van Nu en Straks’ aan
het woord kwam en zelfs niet dan bij uitzondering aan het tijdschrift ‘Vlaanderen’
meê zou werken, had een zeer schoon oogwit: de traditie van de eerste ‘Van Nu
en Straks’-richting voort te zetten. Want van bij het overweldigend optreden van
Stijn Streuvels was ‘Van Nu en Straks’ ontaard. Het genie van Streuvels, dat zoovele
talenten wekken en vernietigen zou, sleepte zelfs de stichters van het tijdschrift meê
uit een breed Europeanisme naar een veel enger regionalisme. De gezichteinder
werd korter; weldra zouden wij gaan stikken in de boerennovelle.
De meeste Van-Nu-en-Straksers hebben er eene verantwoording voor gezocht:
het bewijst, dat Stijn Streuvels ze had verminderd, of althans herleid tot een bittere
werkelijkheid. De generatie, die ik, gemakshalve, deze van De Ridder-Van Hecke
zal noemen, reageerde, zooniet door overweldigend talent, dan toch, en zeer
gelukkig, door positie-nemen. Zij was steedsch; zij was groot-steedsch; zij werd
daardoor weêr Europeaansch. Hare literaire rol was tot op heden bescheiden,
hetgeen te wijten is aan de bescheidenheid van de besten onder haar. Zij echter
zijn het, die het woord van Vermeylen: ‘Vlaamsch-zijn om Europeesch te worden’
met doelmatigheid hebben toegepast, waar zij vooral het Europeesche doelwit op
het oog hebben gehouden.
Johan Meylander-van Hecke heeft dan ook in zijne Vlaamsche geschriften nooit
iets gedaan om de menschen te overtuigen, dat hij nu eenmaal een Vlaming was:
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zijne laatste Vlaamsche uiting, het zeer karakteristieke boekje: ‘Fashion’, is meer
Europeesch dan men zou wenschen, als zijnde de verheerlijking van een
beschavingstoestand, die, vooral na den oorlog, niet meer moest worden gehuldigd.
Al vond er het hoogere dichterschap eene dankbare en zeer eloquente verdediging
in, die als een blijk van zuiver inzicht blijven zal.
Toen echter Paul Gustave van Hecke, ook al ten gevolge van den oorlog, in het
Fransch ging schrijven, bleek hij ineens zóó Vlaamsch te zijn in zijn Europeanisme,
dat men er gul om lachen ging. Vóór dien tijd had hij geene verzen geschreven: nu
maakte hij gedichten, waar men gemakkelijk aansluiting voor vond bij de Fransche
fantasten, die het Symbolisme den rug toekeerden om zich, via Mallarmé, als
natuurlijke, of bovennatuurlijke, zonen voor te doen van een Théodore de Banville.
Want wat zijn anders, met al hunne natuurlijke en bekoorlijke verfijning, een Toulet
en een Pellerin, om slechts dooden te noemen? Een epicurisch, een zelfs
argeloos-cynisch levens-belijder na de oorlogsgrimmigheid, zelfs waar het niet de
weerslag van lijden was, van lijden in het vleesch als in de ziel: wie kan het eener
jeugd kwalijk nemen, zelfs als die jeugd de veertig nadert? - Minder dan wie is Paul
Gustave van Hecke beschikt voor zeuren, minder wellicht uit moreele gezondheid
dan uit realistisch levensinzicht zonder overtollige scrupules. Hij wil zich tot bij het
uiterste verwezenlijken, zonder welke belemmering ook, en het is de les die wij uit
zijne poëzie kunnen halen. Maar bij dat al is hij frisch en sentimenteel gebleven, en
dat is de redding van alle cynisme.
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Ja, Paul Gustave van Hecke is kwasi-belachelijk van sentimenteele naïefheid, en
daardoor onderscheidt hij zich van zijn Fransche vrienden of voorbeelden, en
daardoor is hij meer Vlaamsch dan hij ooit is gebleken in het werk dat hij in het
Vlaamsch schreef. Die Franschen zijn klassiek-onderlegd. Zij bezitten eene kultuur
die blijkt uit de minste hunner moppen. Het verzekert hun houding en vorm. Van
houding, van vorm, is bij Van Hecke geen spraak. Hij is, tot beschaming toe, een
Vlaming. Maar een Vlaming dan met de meest-charmante eigenschappen van
spontane overgave, ook in het amoreele.
En aldus heeft hij in het Fransch volbracht wat hij in het Nederlandsch wellicht
niet had aangedurfd.

N.R.C., 15 November 1924.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

153

Andre de Ridder
Le genie du nord
I
Wie te gepasten tijde - en die tijd kan op zich nog wel wat laten wachten: de onze
is er waarlijk niet naar, sine ira ac studio te oordeelen, - de onpartijdige geschiedenis
zal schrijven van de geestelijke stroomingen in Vlaanderen sedert het verschijnen
en vroegtijdig verdwijnen van het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’, zal eene zeer
bijzondere aandacht te wijden hebben aan het werk, en vooral aan den invloed van
André de Ridder. Niet dat de waarde van vooral zijn letterkundig werk overwegend
zou zijn wat de productie betreft in dit land: ik zal wel de laatste zijn om die waarde
te negeeren en de beteekenis ervan te willen verminderen; ik houd er mij, wel
integendeel, van overtuigd, dat het herlezen van sommige novellen en romans van
dezen schrijver eene vernieuwde belangstelling zou weten te wekken, nu wij minder
gebonden zijn aan eene algemeene bewondering voor boeken, die zich-zelf hebben
overleefd; maar het komt mij niettemin voor dat de waarde van André de Ridder
niet zoo zeer is te zoeken in zijn zuiver-literaire productie, als wel in zijne critische,
theoretische, en ik zou haast zeggen apologetische.
André de Ridder is op het literaire tooneel verschenen op een oogenblik, dat de
vruchtwekkende werking van
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‘Van Nu en Straks’ door de omstandigheden was gesplitst geworden. Oorspronkelijk,
in 1893 en een paar jaren later namelijk, was de bedoeling van de oprichters en
eerste medewerkers van het strijdschrift al heel duidelijk. Zij wilden Vlamingen zijn,
tegenover alles en wie ook, maar wilden tevens ontsnappen aan alle verknechting,
al zou deze ook eene Vlaamsche zijn. Eene richting in de Vlaamsche Beweging
bedreigde ze in zekeren zin met de omknelling van een Chineeschen muur; het kan
goed zijn, dat die bedreiging denkbeeldig was: de realistische zin van een volk als
het Vlaamsche, dat juist aan het kruispunt ligt van zoovele geestelijke stroomingen,
belet dat het zich-zelf worgen zou. Het neemt niet weg dat een
eng-nationalistisch-idealisme, hetwelk op de vage ideologie berustte van
voorop-gezette ras-eigenschappen en -neigingen, wél een gevaar kon worden voor
de kultureele ontwikkeling van een volk, dat aan die ontwikkeling in de eerste plaats
behoefte had, wilde het leven en in het geestelijke Europa de plaats, ik zeg niet
bewaren (want wat hadden wij niet verloren!), maar dan in zekere mate heroveren,
die het bij rechte toekwam. De eerste Van-Nu-en-Straksers wilden dan ook
hoofdzakelijk Europeanen zijn, en het bewijzen in hunne moedertaal; met al de
gewenschte bescheidenheid zouden zij Europa binnen de Vlaamsche grenzen
halen, en hunne overwinning bewijzen in hunne moedertaal. Vlaming zijn om
Europeaan te worden, was de toenmalige formule van hun aanvoerder Vermeylen;
het wil zeggen, dat Europa op Vlaanderen werd geënt, om te bekomen dat
Vlaanderen er zou door worden bevrucht, en dat de Vlaamsche vrucht er eindelijk
een Europeeschen smaak
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door verkrijgen kon. Geen Europeesche invloed, geene inwerking dus, van waar ze
ook kome, maar echt-Vlaamsch leven dat zou getuigen van algemeen Europeesche
verwerking.
De tijden waren bijzonder-gunstig. De taalwet van 1883 op het middelbaar
onderwijs, die het Nederlandsch als voertaal voor een aantal vakken oplegde, bracht
de vervlaamsching meê van een deel der jeugd die, uit de burgerij gesproten, anders
geheel verfranscht zou wezen en thans aan het Vlaamsche volk het eigendom zou
terugbrengen van een stand, die van lieverlede buiten de eigen landsgrenzen kon
kijken. Verder waren daar de letterkundige stroomingen van naturalisme, van
Wagnerisme, van symbolisme zelfs en later van Nietzscheïsme, die, meer zelfs dan
het voormalig romantisme, internationaal waren en, geholpen door sociale vloeden
als socialisme en het anarchisme van dien tijd, heel de wereld kwamen beroeren
en niet konden dan ook het jonge Vlaanderen, en meer bepaald de jongere
Vlamingen van geestelijk-ontwikkelden stand en die door en door Vlaamsch waren
gaan voelen, aan te doen. De toestand was dus zoo: een aantal jongens van dit
land, die voor het meerendeel behoorden tot een nogal-verfranschten stand, doch
door eene nieuwe opvoeding Vlaamsch waren gaan voelen, werden medegesleept
door literaire en sociale bewegingen, die algemeen-Europeesch waren. Zij gingen
het zich als een plicht beschouwen, hun Vlaamsch-zijn op dat
algemeen-Europeesche, en dat algemeen-Europeesche op hun Vlaamsch-zijn aan
te passen. En in deze - trouwens gebrekkelijke - formule ligt gansch de werking van
de aanvankelijke Van-Nu-en-Straks-beweging gesloten.
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Doch, daar zou, al heel vroeg, verandering komen. En die verandering zou eene
verenging van den oorspronkelijken gezichtseinder beteekenen. Veel minder dan
de beweging der Hollandsche tachtigers, zou deze van ‘Van Nu en Straks’ eene
hoofdzakelijk-literaire zijn; het was echter de literatuur, en in de hoogste beteekenis
van het woord, die ons in een smalleren kring zou betrekken. De ontdekking van
Guido Gezelle's buitengewone waarde; de ontdekking, een drietal jaren nadien, van
den Avelghemschen bakker Stijn Streuvels (en het verhaal van die ontdekking, waar
ik nog wel bijzonderheden aan toevoegen kan, vindt gij in het laatste boek van De
Bom) kwamen van lieverlede onzen horizont beperken. Deze nieuwe Vlaamsche
schoonheid kwam er onze ‘Van Nu en Straksers’ aan herinneren, dat zij feitelijk toch
nog veel meer literatoren waren dan sociologen, - meer Vlaamsche literatoren dan
Europeesche sociologen. Zeker, voor sommigen waren sommige standpunten
afdoend verworven: zij hebben bewezen, hunne overtuigingen gestand te willen
blijven, al hebben tijd en omstandigheden er meer-concreten vorm aan gegeven...
door aanknagen der hoeken. Doch Gezelle en Streuvels kregen grooteren en
grooteren invloed, zoodat zij weldra zoo goed als geheel de Vlaamsche literatuur
overheerschten bij tal van epigonen die geen ander ideaal meer hadden dan
natuurgedicht en dorpsnovelle; en waar die epigonen nu eenmaal talent bezaten God, wat bleek er in dien tijd literair talent te schuilen in de Vlaamsche beemden! ging dat talent de hoogere bestrevingen der eerste ‘Van Nu en Straksers’
overwoekeren met een gewas, waarvan men niet
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altijd inzag dat daar heel wat onkruid onder verscholen zat.
Er was meer: met Gezelle en Streuvels werd Hugo Verriest ontdekt, en Verriest
voerde Albrecht Rodenbach aan, en een beter inzicht in de Blauwvoeterij, de
Vlaamsche studentenbeweging der jaren '75-'85. Nieuwe verenging voor sommigen:
er bleek meer en meer dat er in Vlaanderen nog zóoveel te doen viel, dat, ook buiten
Vlaamsch gezinde mystiek, buiten alle goedendag-romantiek om, het Europeesche
der oorspronkelijk wel wat al te vernielend-anarchistische ‘Van Nu en
Straks’-bedrijvigheid er zou onder gaan lijden. Wij lagen voortaan afdoend terug in
den moederschoot; wij vonden goed en zalig erin te rusten.
Nochtans ging het ‘Van Nu en Straks’-ideaal niet geheel teloor. Bij enkelen was
het wakker-bewust gebleven, hoe dan ook door de gebeurtenissen gewijzigd en,
zullen sommigen meenen, gelouterd. Te Antwerpen, namelijk, bleef het vuur wakker.
Antwerpen is een cosmopolitische stad die, hoe provinciaal ook in haar eigen
leven, binnen standen en kringen, en van hoog tot laag, niettemin elk ander
provincialisme opslurpt en verduwt. De Stroom beteekent de Zee: zij beteekent de
Wereld. De Stad haalt een vloed van heteroclitische vreemdelingen aan: zij verliest
er niets bij van hare eigene geaardheid, maar zij verteert het vreemde, en wordt er
rijker, want veelzijdiger op. Gisteren herlas ik ‘Europa-Hotel’ van Baekelmans; de
literaire waarde van het stuk laat ik er buiten; doch wat is die schoelie van een
kroeghouder, als daarin beschreven, een wereldburger, vergeleken bij den baas
van een
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treffelijken staminee van Brussel! En nochtans is hij toch maar een Antwerpenaar.
Antwerpenaars als Emmanuel de Bom en Lode Baekelmans, die in hun
letterkundigen arbeid hoofdzakelijk en zelfs uitsluitend Antwerpsch bleven, sloegen
in ‘Van Nu en Straks’ toch een heel ander figuur dan onze geniale West-Vlamingen.
Men noeme naast hen de medewerkers van tijdschriften als ‘Alvoorder’, die in dien
tijd op sociaal gebied zelfs heel wat verder gingen dan de Brusselaars. En het is uit
dien kring dat de werking ontstond van André de Ridder en van zijn vrienden.
Er is hier eigenlijk eene verplaatsing van stand. Ik wil niet zeggen dat de laatsten
tot een beteren stand behoorden dan de eersten, maar tot een anderen, die van
nog grooter cosmopolitisme getuigt. Zij zijn nog Antwerpenaren, maar minder aan
de Antwerpsche geaardheid gebonden. De strekking van hun tijdschrift ‘De
Boomgaard’ was cosmopolitisch, en daardoor verschillen zij grondig van de
ideologische die den weg aanwees van de Van-Nu-en-Straksers. Zijn zij nog
vlammende anarchisten? Och kom! Zij zijn alleen vrije, en zelfs een tikje verdorven
wereld-burgers, zooals men er vindt te Parijs en te Berlijn. Antwerpenaren, en die
er trotsch op gaan, het te zijn, is hunne geestelijke gesteldheid die van eene
nogal-geblaseerde en vooral zeer-intelligente burgerij uit West-Europa. Zij willen
niet meer vechten, zij zijn heel wat idealen beu, inzonderheid de flamingantische
en niet het minst de sociale. Zij zijn de echte, maar hoezeer ontaarde zonen van de
Brusselsche Van Nu en Straks-menschen. Zij willen alle genietingen kennen, hetgeen
niet wil zeggen, dat zij het houden met de laagste:
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literatuur en kunst zijn hun integendeel het hoogste spel. Maar daarnaast beschikken
zij over al de scherpste middelen der ontleding: het is hun borstweer en veiligheid.
Met hen hoeft men niet te vreezen te verdwalen langs één of anderen Vlaamschen
zandweg, te verzinken in Poldersche of Kempische zompen. Zij kennen den weg:
hij loopt over ruim-Europeesche heirbanen.
Heeft die losheid, die sommigen cynisme zal schijnen, ze verlost van hunne
Vlaamsche oer-natuur? Geen, van de oorspronkelijke Van-Nu-en-Straksers, heeft
zijne innige Vlaamsch-gezindheid ooit verloochend, hoe zij dan ook kwamen te
staan, in meer of mindere mate, in het teeken van een veralgemeend Europeanisme,
en hoe dan verder de geestelijke gesteldheid van ieder de middelen tot oplossing
van het Vlaamsche vraagstuk inzie. Zij, de vroegere leiders van den ‘Boomgaard’,
schrijven thans evengoed en evenveel Fransch als Vlaamsch, en zelfs Fransch bij
voorkeur. Ik doel hier in hoofdzaak op Paul-Gustave van Hecke, en op André de
Ridder, over wien ik het hier heb. En vechtersbazen zijn zij niet gebleven, dan op
gebieden die niet het Vlaamsch-gezinde zijn. Waar men ze trouwens wel missen
kan. Maar ik heb er u onlangs op gewezen, dat Gustaaf van Hecke nooit Vlaamscher
is, dan waar hij zijne Fransche verzen schrijft, die zoo frisch-naïef zijn. En thans kan
ik hetzelfde verklaren van André de Ridder, naar aanleiding van het boekje dat ik
hier aankondig, en dat heet: ‘Le Génie du Nord’.
André de Ridder, zijn oorsprong en zijn oorspronkelijken arbeid getrouw, heeft
verleden jaar in Parijs een ‘Littérature flamande contemporaine’ uitgegeven
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die, uitstekend op haar zelf in haar meeste deelen, getuigt van groote liefde voor
zijn geboortegrond en voor wat hij aan schoone letteren in de laatste eeuw heeft
voortgebracht. Deze geschiedenis der moderne Vlaamsche literatuur heeft
meêgebracht, dat aan den schrijver ervan is gevraagd, een bloemlezing samen te
stellen uit in het Fransch vertaalde fragmenten van de laatste Vlaamsche productie.
Daardoor bewijst De Ridder aan zijn geboorteland diensten, waar hier niet verder
op gewezen dient.
En intusschen geeft hij, in het Fransch, dit ‘Génie du Nord’ uit, dat wel een soort
Vlaamsch pleidooi is, en waar ik op terugkomen zal.

II
In een vorig stukje heb ik getracht aan te toonen, welke bijzondere plaats de criticus
en essayist André de Ridder in de tegenwoordige letterkunde van België, zoo
Fransche als Vlaamsche, inneemt. Allesbehalve een mysticus, en dientengevolge
verre van wat men een Vlaamsch nationalist noemt, is hij niettemin een Vlaming,
en ik zou haast zeggen een Vlaamsch propagandist, omdat hij nu eenmaal niet
anders kan, bij geboorte, aanleg en zelfs opzet. En zijn boekje over Le Genie du
Nord, waar ik het hier over heb, is daar om het te bewijzen.
In deze laatste jaren heeft André de Ridder zich vooral als kunstcriticus
voorgedaan, en meer nog als apologeet van de meest-moderne plastische kunst.
Medestichter van de kunstzaak ‘Sélection’, die zoo weinig eene
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‘zaak’ was en die zooveel heeft gedaan om de jongere Fransche schilderkunst in
dit land te verbreiden (eigenlijk is hij het, die ze hier in België bekend heeft gemaakt),
is hij mede-bestuurder van het tijdschrift, dat denzelfden naam draagt en hetzelfde
doel na blijft streven. Met eene onbetwistbare opzettelijkheid (‘men moet altijd
eenigszins overdrijven’, zei Willem Kloos in de jaren tachtig), schrijft hij maand aan
maand in zijn blad over jongeren, die nu nog kunnen verbluffen (mij intusschen
verbluffen zij niet), maar die morgen onbetwiste meesters zullen zijn, althans voor
een tijd. Want André de Ridder is veel meer en veel beter dan een enthousiast. Ik
zeide reeds, dat hij geen mysticus is: hij is een zeer schrander ontdekker, die uit
mogelijkheden het vermoedelijke resultaat weet af te leiden. Daardoor is zijn critiek
opbouwend. En zoo komt het dat hij van analyst heel graag en trouwens van
lieverlede theorist wordt.
Aldus in dezen Genie du Nord. Iemand, die als hij sedert jaren de kunstbeweging
volgt, zooals ze zich in Frankrijk voordoet, moest het natuurlijk in het oog vallen,
hoe ze zich weêr maar eens naar een nieuw classicisme beweegt, dat oorsprong
heeft en doeleind ziet in Italië en Griekenland. Dit kan nu eenmaal niet anders, zoo
in plastiek als in literatuur: men denke maar aan het symbolisme, en hoe zelfs het
post-romantisme in Hellas belandde. De Fransche cubisten moesten stranden op
een nieuw academisme: de beste impressionisten waren ze daar in vóór geweest.
En hetzelfde geldt voor de Fransche poëten van dezen tijd: de ouddadaïst Jean
Cocteau is tegenwoordig de beste leerling van Jean Moréas (men zie zijn Plain
Chant), en in de
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muziek zien wij de volgelingen van een Erik Satie tot de meest-klassieke methoden
en tot zelfs een Charles Gounod terugkeeren.
Dat is het juist, wat den Noorderling André de Ridder tegen de borst stuit, en heel
zijn boekje is er naar om te bewijzen, dat de Fransche kunst toch heel wat te danken
heeft aan het Noorden. Die kunst is niet alleen toe te schrijven aan de invloeden,
die uit de landen aan de Middellandsche Zee aanwoeien. Steeds is er wisselwerking
geweest tusschen Noord en Zuid, en André de Ridder toont het aan bij eene
bewijsvoering, die nauwelijks partijdig is, en die hij zelfs had kunnen uitbreiden. Hij
miskent wel eenigszins den Grieksch-Latijnschen oorsprong, die eene onontkomelijke
traditie vastlegt. Maar hij heeft groot gelijk er op te wijzen, dat meer Noordelijke
inwerking die traditie vaak nieuw leven heeft ingespoten, en misschien wel van
bloedarmoede en een zekeren dood heeft gered. De verkwikkende, opwekkende
kracht van het Noorden, en meer bepaald van de Noordelijke provincies van
Frankrijkzelf, hebben steeds op hare kunst gunstig gewerkt: het is den schrijver
waarlijk niet moeilijk geweest, dit overvloedig te bewijzen.
Er is meer: niet meer in Frankrijk dan elders in Europa is de cultuur, waar de kunst
de spiegel van is, gebonden aan plaatselijkheid. Eene zeer stevige, zeer hardnekkige
beweging moge zich beijveren, die cultuur tot een enkelvoudigen nucleus te
herleiden: het gaat niet aan te beweren, dat de Fransche kunst, hoe autonoom ook,
geene buitenlandsche invloeden heeft ondergaan. Feitelijk hebben wij te doen met
een Europeesche be-
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schaving, waar zelfs de Slavische landen, en meer bepaald Rusland, en voortaan
ook het Rusland der sowjets, hun deel in hebben. De toekomst van de moderne
kunst, ook de Fransche, is aan die nieuwe Europeesche cultuur, die trouwens zoo
heel nieuw niet meer is, gebonden. Is er dan uitzicht op eene
algemeen-synthetisch-Europeesche kunst? Natuurlijk niet, aangezien kunst geen
zaak is van intellect, maar van gevoel met ethnischen grondslag. Doch Frankrijk
zou ongelijk hebben, zich af te zonderen, - wat trouwens eene dorre poging zou
wezen.
Een dorre poging vooral, daar Frankrijk aanvoer van frisch leven heel goed
verdragen kan. De Fransche kunst, het mag wel herhaald, is al te zeer vergeestelijkt.
Elke poging loopt er uit op een theorie: ten besten bewijze het cubisme, en verder
al de literaire programmata, die door zoo weinig deugdelijke en probate voorbeelden
zijn gestaafd. Frankrijk kan wat Noordelijke onbevangenheid, wat Noordelijke
argeloosheid heel goed verdragen: meer eenvoud, meer menschelijke waarheid
kunnen redden uit academische dorheid die dreigt.
Aldus André de Ridder's theorie. Ik moet zeggen, dat hij ze vol warmte voordraagt,
al is zijn bewijsvoering nu en dan wel bedenkelijk, en zijn argumentatie specieus.
Of het ‘génie du Nord’, waar hij de advokaat van is waarlijk zooveel naïever, zooveel
spontaner is dan het ‘génie du Midi’, is een vraag, die nader onderzoek verdient.
Bij hem is zij niet veel meer dan een bewering, die hij trouwens al te vurig verdedigt
dan dat hij er ten volle van overtuigd zou zijn. Eigenlijk doet heel het essay aan als
een oratio pro domo: André de Ridder
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wil met tal van argumenten zich-zelven bewijzen, dat hij met zijn Noordelijke liefde
‘envers et contre tous’ gelijk heeft.
En daardoor juist heeft hij misschien gelijk...
In elk geval heeft hij een prettig boekje geschreven, dat ik met pleizier gelezen
heb en dat getuigt van eene echt-Vlaamsche cultuur, die zich door geen andere
laat beet nemen.
Waar wij André de Ridder dank voor verschuldigd zijn.

N.R.C., 1 Augustus, 19 September 1925.
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Maurice Gauchez
Cacao
De literatuur over de Antwerpsche haven en het belendende Schipperskwartier is
zeer uitvoerig. Heeft deze machtige volkswijk onze Vlaamsche schrijvers uit de
romantiek en de daarop volgende reactie opvallend-zelden geinspireerd - noch bij
Conscience, noch zelfs bij zijn intiemen vijand Domien Sleeckx, noch ook bij August
Snieders neemt het havenbedrijf de plaats in, die men van hen zou verwachten -,
dan ligt dit vermoedelijk aan de haven-zelf, die toen op verre na de imponeerende
ontwikkeling niet had bereikt, die ze sedert dien, meer bepaald in het laatste
kwart-eeuw, heeft genomen. Zelfs Peter Benoit, dien ze uitermate boeide, heeft er,
in zijn muziek-epos De Schelde, de plaats niet aan gegund, die haar als
vanzelfsprekend, toekwam: ditmaal ligt de schuld misschien aan zijn
teksten-leverancier, wijlen den heer Emmanuël Hiel. En men moest wachten, als
op eene openbaring, op de grootsche Nouvelle Carthage van den grootschen
Georges Eeckhoud, om er al de, laat mij maar zeggen literaire, waarde van in te
zien. En Georges Eeckhoud heeft het bij dat eerste boek niet gelaten.
Hij heeft leerlingen gehad. Ik spreek niet van de dichters. Onder de
Fransch-schrijvende heeft niemand
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- zelfs niet Max Elskamp misschien, zoozeer verschillend echter van temperament
- hem in uitdrukking nabijgestreefd, tenzij Emile Verhaeren, waarvan L'Etal, in Les
Villes tentaculaires, een monument is; heel dit boek trouwens is een als betonnen
beeld van de Scheldestad. - Onder de Vlaamsche dichters zijn Constant Eeckels,
Jan Hammenecker en met een enkel gedicht Victor de Meyere te noemen (misschien
vergeet ik er). Doch zij waren te lijdelijk-subjectief, te weinig dynamisch aangelegd,
om in vers te bereiken wat Georges Eeckhoud in zijn proza had vastgeklonken.
Doch toen kwamen twee prozaschrijvers, en twee echt-Vlaamsche Antwerpenaars:
Emmanuël de Bom, die zijne sentimentaliteit en de ironie, welke er de weêrslag van
is, prijs geeft, als hij in het Schipperskwartier komt te staan:
ontzagwekkend-menschelijk in zijne Wrakken en in een paar novellen, welke om
de haven spelen en die aan pathetische waarheid Georges Eeckhoud evenaart;
Lode Baekelmans, die, kind van deze wijk, opgroeit uit den humor ervan om te
stijgen tot de breedbegrijpende meewarigheid, die zijne Tiene en zijn drama Europa
maken tot niet zeer fraai-geschreven, maar innig-geliefde boeken, welke men niet
vergeet.
Een Fransch-schrijvend Belg komt thans onze aandacht vragen voor een nieuwen
Antwerpschen havenroman: Maurice Gauchez met Cacao.
Van Waalschen bloede, is Gauchez te Antwerpen in een leeraars-gezin en later
in een Fransch-journalistiek milieu opgegroeid. Feitelijk geen volksjongen als De
Bom of Baekelmans. Zelfs geen zuiver Antwerpenaar als Max Elskamp. En helaas
geen diep doorvoeler als
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Georges Eeckhoud, anders door zijne opleiding uit zijn volk weggerukt, maar door
liefde herboren. Doch de macht van Antwerpen is zóó groot, dat de naar zijne
geaardheid Waalsche Maurice Gauchez zeer oprecht het refrein van het Antwerpsche
Schipperskwartier meent te mogen meêzingen:
Ga de weg! Ga de weg! Wij zijn hier!
Wij zijn de mannen van het Schipperskwartier!

en het doet met luidruchtige geestdrift.
Maurice Gauchez, die nog vrij jong is, werd al vroeg journalist. Het legt wellicht
zijne veelzijdigheid uit en ook wel eenigszins zijn gebrek aan doorgronden. Dichter,
essayist, historicus der letteren, chroniqueur en zelfs aan de mindere werkjes van
het krantenbedrijf gebonden, legt hij eene bedrijvigheid aan den dag, die verbluft
en het gehalte van zijn werk bij sommigen eenigszins verdacht maakt. Hij heeft zes
bundels gedichten uitgegeven, en één ervan werd bekroond door de Académie
Française. In navolging van Rémy de Gourmont gaf hij drie bundels Masques belges
uit, waarbij Franz Gailliard de teekenaars-rol speelde van in Frankrijk Vallotton.
Weêr bekroonde de Académie Française, mitsgaders de Belgische, zijne Histoire
des Lettres françaises de Belgique des origines à nos jours en die noch beter noch
slechter is dan zoovele andere; hij vereenigde een aantal kritieken onder den titel
van Romantiques d'Aujourd'hui; en niemand minder dan Henri de Régnier
prefaceerde een boek van hem, dat heet: Ce que j'ai vu de la Meuse à l'IJser, want
Maurice Gauchez is onder den oorlog Belgisch
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officier geweest. En hij is nauwelijks vijf-en-veertig jaar oud, als ik mij niet vergis.
Zulke zwoegende werkzaamheid (en ik vergeet er aan toe te voegen dat hij verder
redacteur van den Antwerpschen ‘Matin’ is, en stichter-bestuurder van het zeer
drukke en trouwens zeer levendige tijdschrift ‘La Renaissance d'Occident’) is de
heer Gauchez niet voldoende: zijn droom is geweest, ook de lauweren van den
romanschrijver te plukken. En zoo heeft hij onlangs zijn verhaal: Cacao uitgegeven
in de ‘Renaissance du Livre’, en het is zoowaar zijn prettigste boek geworden.
Zeker, wat ik hier weêr mis, is bezinking. De taal is tevens te precieus en te slap,
om met de grootsche stiptheid, die het vergt, het Antwerpsche havenleven te
schilderen. De karakterteekening mist uitdieping: meestal moeten sommige
lichamelijke bijzonderheden van zijne ‘helden’, uit den treure herhaald als Homerische
epitheta, voor psychologie gelden. De vertelling kan wel boeien door haar inhoud;
doch van enkele Vlamingen hebben wij ze nog smakelijker gehad en vooral inniger
doorleefd. Het einde is burgerlijk-braaf en een beetje flets.
Maar - en het ligt misschien evenzeer aan ons als aan Maurice Gauchez, doordat
ook wij van dat Schipperskwartier houden als van den mond, die het Vlaamsche
avontuur aanzuigt naar heel de wereld, - maar dit, dan toch wel frissche verhaal
van de tweedaagsche lotgevallen van het jongetje Cacao met zijn aardig
bloemenmeisje laat niettemin een aangenamen, haast-verkwikkenden indruk na en
zelfs, bij wie veel boeken krijgt te lezen, een levendige herinnering. En dat is ook
een
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criterium. Kreeg nu de heer Maurice Gauchez maar eens den tijd om zich rustig aan
zijne werktafel te gaan neêrzetten, om een boek te maken met al zijn ernst en al
zijn kunnen, dat toch niet te misprijzen is; ging het eens bij hem niet langer luk-raak;
mocht hij condenseeren waar het hoeft en uitbreiden waar het past, dan zou hij een
heel goed boek vermogen te maken. Want hij bezit gaven van het hart en gaven
van de pen, die, gelouterd, te benijden zouden zijn.

N.R.C., 5 September 1925.
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Andre Baillon
Le pot de fleur
Weinig Belgische auteurs hebben even vlug Parijs veroverd als de
voormalig-Brusselsche journalist André Baillon. Zij worden er doorgaans ontvangen,
zooniet op vijandschap, dan toch op een soort achterdocht die naar zelf-verdediging
gelijkt, en ik ken er, die veel en zelfs erkend talent bezitten, dewelken sedert jaren
te Parijs een nogal weinig schitterend leven leiden. De faam van een Maurice
Maeterlinck heeft als uitgangspunt een toeval: had Octave Mirbeau zijne ‘Princesse
Maleine’ niet gelezen en geestdriftig besproken, het kan goed zijn dat de roem van
den Gentschen dramaturg de grenzen van den symbolistischen kring niet te buiten
zou zijn gegaan, zooals het geval is geweest met zijn grooten vriend Charles van
Lerberghe. De bijval van Francis de Croisset dankt hij aan zijne volkomene
aanpassing bij Parijsche toestanden. De triumph van Fernand Crommelynck's ‘Cocu
Magnifique’ is eene vlug-uitgebrande meteoor geweest. Baillon, hij verwint het groote
publiek met eene hardnekkigheid - want hij is koppig en bezit doorzettingsvermogen,
die boek aan boek beloond wordt.
Het is natuurlijk die hardnekkigheid niet alleen, die aan André Baillon zulken bijval
verzekert. Sommigen
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zullen, niet zonder eenig misprijzen, beweren dat hij hem aan den aard zijner
onderwerpen dankt, en ongelijk hebben zij niet geheel. Boeken als ‘Histoire d'une
Marie’, ‘Zonzon Pépette’ en het pas-verschenen ‘Un Homme si simple’ zijn gruwelijk.
Baillon betuigt eene zieke zinnelijkheid met een cynisme, dat ik te zijner
verontschuldiging aan sadisme zal toeschrijven. Hij zoekt het walgelijke met eene
haast monotone standvastigheid, die ik alleen aan perversiteit wil toeschrijven om
hem niet te moeten beschuldigen van opzettelijkheid. En nu weet gij dat een zeker
publiek te Parijs nooit genoeg krijgt van zulke apache-literatuur: deze van André
Baillon heeft het excuus niet, gedrenkt te zijn met de grondelooze menschelijkheid,
die de boeken drenkt van een Charles-Louis Philippe.
Er is een derde reden, die Baillon's succes verklaart, en die ik u voor de beste
geef: de gretigheid van den Franschman naar exotisme. Want niet iedereen in
Frankrijk houdt van pornographie, ook bijaldien ze onopzettelijk zou wezen of steken
in al de pracht van een literair kleed. Maar er zijn weinig Franschen die niet opgaan
in verhaal van zeden, in teekening van landschappen die buiten de Fransche grenzen
voeren. De Franschman weet van de aardrijkskunde weinig af; reizen doet hij veel
minder dan de Germaansche volkeren, die, heel hunne geschiedenis door, nomaden
zijn. Maar juist daarom houdt hij van reisverhalen, en vooral van romans die in het
buitenland spelen. Om te zwijgen van de glorie van een Pierre Loti en na hem van
een Claude Farrère: de gulzigheid waarmede de romans d'aventures der laatste
jaren werden verslonden - denkt aan Pierre
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Benoit en, in 't veel betere aan Jean Giraudoux, - en de ‘vogue’ die sedert
Chateaubriant's ‘Brière’ de provinciale verhalen genieten (voor den Parijzenaar is
de ver-afgelegen provincie óók het buitenland) bewijst die zucht naar exotisme,
waar ik het hier over heb, en die trouwens goed te verklaren is na den vloed der
‘romans parisiens’ van vóór een kwarteeuw, en waarvan iedereen wel verzadigd
zal zijn, te meer daar men inziet, hoe schril-valsch het Parijsche leven er meestal
in voorgesteld wordt.
En nu doet het geval-Baillon zich mijns inziens voor als een exotisme-geval. Niet
zoozeer omdat een paar zijner boeken in Londen of Brussel en zijn allereerste in
de Kempen spelen, maar om een eigenaardigheid die den Franschen veel meer in
het oog vallen moet dan ons Belgen. Het volgende zal u dit duidelijk maken.
Toen, een goede vijf jaar geleden, Baillon's ‘Moi quelque part’ te Brussel in eene
geringe oplage verscheen - het was zijn eersteling, - mocht het zich niet dan in een
nogal matigen bijval verheugen. Deze reeks fijne, maar nauwelijks-verbonden
aanteekeningen kwam ons al te zeer voor als eene navolging van Jules Renard's
‘Histoires naturelles’, dan dat wij er eene literaire gebeurtenis in zouden hebben
gezien. Het boek leek ons wel aardig; - zonder meer.
André Baillon vertrok daarop naar Parijs. Eerst gaf hij er zijne, zeer geforceerde,
‘Histoire d'une Marie’ uit. Daarop kwam eene nieuwe uitgave van ‘Moi quelque part’
onder den titel van ‘En sabots’. Het werk vestigde onmiddellijk de aandacht. De
Franschen, die gauw vergeten, schenen den invloed van hun grooten Jules Renard
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niet te merken; althans zagen zij hem over het hoofd om alleen te zien het
Kempisch-Vlaamsche van het boek, dat ons natuurlijk veel minder treffen moest,
vertrouwd dat wij waren met het landschap hetwelk erin beschreven, met menschen
en dieren die erin uitgebeeld worden. En aldus overwon weêr maar het soort
exotisme dat ik daar straks heb bedoeld, en waar men in Frankrijk zoo gretig naar
is.
De laatste, - of hebt gij het liever de eerste - reden van André Baillon's jonge faam
is natuurlijk zijn talent. Zeer persoonlijk is het niet: ik heb u gezeid wat het aan
Renard te danken heeft. Maar het heeft van Renard de raakheid; het heeft er helaas
nu en dan ook de spitsvondige gezochtheid van. Toch is er ook wel een verschil:
waar Jules Renard meestal voornaam-aristocratisch blijft en daardoor hard en droog
aandoet (in ‘La Bigote’ is zijne geestigheid onmeedoogend, terwijl het menschelijke
van ‘Poil de Carotte’ meer in de toestanden ligt dan aan den auteur), is de humor
van Baillon meer sensuëel, en zijne verfijning minder te zoeken in zijn intellect dan
juist in die zintuigelijkheid welke, zooals ik reeds zei, niet blakend van evenwichtige
gezondheid is.
Zijn laatste boekje, dat ik hier afkondig, en dat zeer keurig met schoone
houtsneden van Jan Fr. Cantré is uitgegeven in een oplage van slechts drie honderd
één en zestig exemplaren, geeft, in twee novellen, het essentiëele van André Baillon's
kunst, zonder het stuitende van vele onder zijne andere verhalen. Het is de
geschiedenis van een bloempot; en daarna is het de geschiedenis van eene jonge
poes: de gewone schijn-van-eenvoud, en daarbij de gewone gemaaktheid.
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Maar dan toch weer met heerlijke vondsten. Ik schrijf over: ‘Pouleke’ (de naam van
de poes) ‘Pouleke avait une robe grise à reflets roux très simple, dont on ne voyait
pas la couture.’ Waarop onmiddellijk deze spitsvondigheid volgt, die alles bederft:
‘Il restait petit, parce que sa pauvresse de mère en l'envoyant au monde, n'avait
pas trouvé assez d'étoffe, pour l'habiller en gros chat’.
Beide volzinnen karakteriseeren volkomen heel de kunst van André Baillon.

N.R.C., 26 September 1925.
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Edmond Picard
Scenes de la vie judiciaire
De onrustige, paradoxale figuur van Edmond Picard is nog niet vergeten. Groote
scheppende kracht die maar zelden tot een volledig einde doorzetten zou - ik zonder
zijn arbeid als jurist uit -; schitterende geest, waarvan men zoo weinig ernstig
opnemen zou, doordat hij zich in het negeeren wellicht nog meer dan in het
opbouwen vermeide; was er niets aan hem van het ‘middelmatisme’ dat hij
beschouwde als het hoofdbestanddeel, ik zei haast als de hoofddeugd van den
doorsneê-Belg. Dit was een goede reden voor dien Belg, ook als hij tot de
intellectuëele standen behoorde, om hem niet steeds zeer ernstig op te nemen, om
hem althans op eene zekere achterdocht te ontvangen. Nochtans heeft Edmond
Picard, met zijne ruime intelligentie, vol initiatief zij het zonder groot evenwicht, zich
te lang en te levendig in de kringen van gerecht, kunst, letteren en politiek bewogen,
dan dat men hem niet nog steeds gedenken zou, zijne boutades, flitsen van den
vlugste der geesten, niet zou herhalen.
Wel wordt hij thans, pas enkele jaren na zijn dood, als literator minder genoemd,
tenzij in de handboeken voor de geschiedenis der Belgische letterkunde en in de
bloemlezingen waar aan die letterkunde eene plaats wordt ingeruimd. Men spreekt
veel minder van hem
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dan van Charles de Coster die zoo veel ouder is, minder ook dan van Camille
Lemonnier die vóór hem overlijden zou. Daar zijn vele redenen voor: veel meer dan
hij, beantwoorden beide genoemden aan den lust in schilderachtigheid die ons in
dit land eigen is en in het bloed steekt, waar Picard zooveel meer-intellectuëel was.
Er komt bij dat dezes literair werk in waarde vermindert naar de schrijver in jaren
vordert, zoodat het beste het oudste is, en dat zijn ‘Théâatre d'Idées’, de arbeid die
het dichtst bij de tegenwoordige generaties stond, het minst genietbaar was en van
lieverlede als eene veroordeeling meêbracht. En waar dat vroegste, maar beste
werk uitverkocht en zoogoed als onvindbaar is geworden, moet het niet verwonderen
dat het niet meer gelezen wordt.
Daarin heeft de zoo verdienstelijke ‘Renaissance du Livre’ verholpen door eene
heruitgave van Edmond Picard's Scènes de la Vie judiciaire, vermoedelijk zijn beste
boek. Wij hebben de uitgevers daar dankbaar voor te zijn: weer zal - laat het ons
hopen althans - Picard gelezen worden. Met het gevolg dat men hem niet langer,
neusophalend, voor den literairen dilettant zal doen doorgaan waar men hem
doorgaans voor houdt.
Deze ‘Scènes de la Vie judiciaire’ omvatten vier lange stukken, die men novellen
noemen kan. Het zijn ‘Paradoxe sur l'Avocat’, ‘La Forge Roussel’, ‘Le Juré’ en ‘La
Veillée de l'Huissier’ vroeger elk afzonderlijk verschenen. Al heb ik het materiaal
niet onder de hand dat mij zou toelaten de juiste data te citeeren, toch meen ik wel
dat zij niet veel minder oud zijn dan eene halve
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eeuw. De drie eerste verhalen zijn rechterlijke gevallen; de vierde een ‘Conte de
Noël’ die er slechts los verband mee houdt, maar wel het levendigste zal zijn van
heel den bundel, en, met eigen voordracht en eigen vernuft weliswaar, doet denken
aan Edgar A. Poe - in dien tijd nog zoo weinig bekend, naar ik meen. Deze
vertellingen zouden dan in de eerste plaats getuigen van de groote liefde die Edmond
Picard, buitengewoon-begaafd en zeer gevreesd advocaat, voor zijn vak koesterde
en van den hoogen ernst waarmede deze wispelturige geest zijne taak opvatte.
Maar, zoo deze verhalen, die wij na lange jaren herlezen, ons weer een ganschen
avond hebben geboeid en in spanning gehouden, dan zal dat toch wel om eene
nog andere reden zijn. Om te beginnen is daar de- stijl die slechts in schijn hier en
daar wijd-loopig, van eene levendigheid is vol tucht. Picard is van zijn onderwerp
bezeten, maar eenmaal vóór zijne schrijftafel gezeten, beheerscht hij zijne stof op
bewonderenswaardige, althans in dit land uiterst-zeldzame, buitengewone wijze.
Veel meer dan de meeste Belgische boeken uit dien tijd en van de daaropvolgende
jaren, die ons blijven aantrekken door een soort naïeve weelderigheid, doen deze
‘Scènes’, door hunne gebondenheid, en door hun intellectuëele gedragenheid,
modern aan: zij konden heel goed enkele jaren geleden zijn geschreven.
Waar nog eene andere reden voor kan aangegeven worden: geen enkele Belg
uit dien tijd, en zelfs maar weinig Fransche schrijvers, bezitten zooveel psychologisch
doorzicht als Edmond Picard, beschikken over evengroot analytisch- en
voorstellingsvermogen. Dank
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het weêr den advokaat. Maar deze kan het voor zijn ambacht doen zonder literair
talent, en het is vooral door het uitmuntend literaire voordragen, met warmte die
nooit fijnheid uitsluit, dat Edmond Picard ons blijft treffen.
Voegt daar dan aan toe, dat Picard wel een voorlooper kon heeten van een Paul
Bourget, van een Henry Bordeaux. Wat hem in een geval aantrekt, is het synthetisch
probleem dat het bij hem oproept. Van lieverlede komt hij ertoe, zich eene thesis
ter verdediging op te leggen. Ieder verhaal is eene les. Doch de schrijver is - en
gedenkt weer maar eens den tijd waarop hij schreef! - nooit van die opdracht het
slachtoffer. Slechts bij uitzondering gaat hij aan het pleiten. In de meeste gevallen
vloeit de oplossing uit de feiten, uit de psychologische vaststellingen voort. Wat niet
altijd het geval is met de later-komende genoemde Franschen.
Ik herhaal het: ‘Scènes de la Vie judiciaire’ is een boek om te herlezen.

N.R.C., 6 Februari 1926.
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Roger Avermaete
L'apologie de l'adultere
Het lijkt wel of de jonge Antwerpenaar Roger Avermaete, bekend door een paar
verhalen, maar vooral om zijne bemoeiingen met de mooie ‘Editions Lumière’, die
zulke verzorgde boekjes uitgeeft, met deze Apologie de l'Adultère, die trouwens
geene apologie is, een nieuw literair genre inhuldigt. Ziehier eene aaneenschakeling
van schetsen, van korte novellen, van vluchtige vertellingen, die ons echter niet als
dusdanig aandoen, die niet bedoeld zijn als letterkundige praestaties of oefeningen,
maar moeten dienen als voorbeelden, als de illustratie-materialen voor een thesis,
die de schrijver zich tot opdracht geeft te verdedigen; iets als de ‘exempelen’, waar
onze Nederlandsche literatuur, van bij de veertiende tot in de zeventiende eeuw,
zoo rijk aan is. Schrijver wil bewijzen; hij wil, op den hem eigen toon, stichten, en
daartoe gebruikt hij vluchtige verhalen, die overtuigingskracht moeten bezitten. En
dat maakt, buiten de persoonlijkheid van den auteur om, de eerste eigenaardigheid
uit van zijn boek.
Die persoonlijkheid, dewelke misschien minder eigenaardig is, openbaart zich in
den toon waar ik het daar even over had. Eigenlijk doet Roger Avermaete zich hier
voor als iemand die doceert, als een professor die vol
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ernst zijn onderwerp ontwikkelt, als een geleerde die zijne stof verwerkt naar eene
vaste methode. Hij zal eerst zoeken naar eene goede definitie van wat ‘adultère’ is,
en daartoe is de Socratische manier de beste. Volgt dan een historisch overzicht
van zijne stof: ‘sur la punition de l'adultère à travers les âges’. Waarna het theoretisch
gedeelte van den cursus aanvangt: eene eerste les over ‘les différentes gradations
de l'Adultère’, en opvolgende lessen over ‘l'Adultère-fatalité’, ‘l'Adultère-hypnotisme’,
‘l'Adultère par ambition du conjoint’, ‘l'Adultère-nécessité’, ‘l'Adultère-délivrance’,
‘l'Adultère par amour’, ‘l'Adultère par bonté d'âme’, ‘l'Adultère-cas de conscience’,
‘l'Adultère par devoir patriotique’, ‘l'Adultère par goût’, telkens opgelucht door
voorbeelden, aan de werkelijkheid ontleend, en besloten door commentaria, die er
de gevolgtrekking van zijn. - Na dit analytische deel, het synthetische. Wij krijgen
de philosophie van het overspel, doorspekt met aphorismen, beladen met
beschouwingen over ‘l'Adultère considéré socialement’, ‘l'utilité de l'Adultère au
point de vue économique’, ‘l'utilité de l'Adultère au point de vue artistique’. Om te
besluiten met eene samenvattende ‘Conclusion’, zooals het behoort. Aldus hebt gij
een overzicht van dezen leergang, waarvan de indeeling
in-het-oog-vallend-wetenschappelijk is voor ieder die maar eenig begrip heeft van
opvoedkunde...
Ik heb over den inhoud van het boekje eenigszins uitgeweid omdat het u aangeeft
wat er bovengemelde toon van is. Die toon is buitengewoon ernstig, al is de bedoeling
natuurlijk geweest eene, wel wat langdradig uitgevallen, bouffonnerie te schrijven.
De Fransche
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humorist zou het wellicht hebben gedaan met eene aaneenrijging van calembours;
met de stijlwendingen, die soms zulke grappige stijlaffectatie meébrengen, waarin
Alphonse Allais een eerbiedwaardige meester was. Een Courteline zou zich al even
weinig hebben kunnen onthouden van middelen, psychologische of literaire, die de
verschillende vertellingen tot hun volle recht zouden hebben laten komen. Roger
Avermaete, hij, en het is zijne hoogste verdienste, verzaakt van alles wat naar
literatuur en de uiterlijke verschijning ervan kon zwemen. Hij is zakelijk als het rapport
van een politiecommissaris. Zijn soort humor - en die humor ligt er nogal dik op gaat naar de Angel-saksische toe, maar geenszins naar de tegenwoordige Engelsche
(want aan een reus als Sterne denkt men niet eens), veel meer naar de
Amerikaansche, die door een Mark Twain werd ingehuldigd. Vergist u echter niet:
waar Twain met eene haast heldhaftige koelbloedigheid de grootste enormiteiten
gaat vertellen, verlaat Roger Avermaete nooit het pad der burgerlijkste
aanneembaarheid. Er is niemand, die zijne stichtende of verklarende exempelen,
niet met beide handen zou onderteekenen, zóo treffend zijn ze door hunne
waarschijnlijkheid en zelfs zóo overtuigend dat een naïeve notarisklerk ze zich tot
voorbeeld zou geven voor desgevallend avontuurtje, waar hij zich toe aangetrokken
gevoelt. Want nooit wordt Avermaete zelfs maar in den schijn ironisch. Het lijkt er
naar, dat hij geen anderen roem beoogt, dan dien van den moralist. Hij gebruikt
daartoe wat aan al de moralisten der wereld zoo prachtig is meêgevallen: de ‘maxime’
van Pascal, Rochefoucault of Chamfort; maar, alsof hij nóg vreezen
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zou dat het hem letterkundige parten kon spelen, schrijft hij deze ‘pensées’ alleen
neêr aan het slot van eene lange, eene lang-beredeneerde dissertatie, met hierboven
gemelde verhalen als bewijskrachtig materiaal. Schrijver heeft eene kleine vijftien
bladzijden noodig om, na er vijf andere te hebben verworpen, eindelijk tot deze
bepaling te komen van het overspel, die hem dan ook als definitief voorkomt:
‘l'Adultère est l'acte par lequel une personne mariée s'unit charnellement à un individu
qui n'est pas son conjoint.’ Zijne aphorismen, uit lang nadenken geboren, steunende
op onafwijsbare constataties, afgeleid naar de regelen van de strengste logica,
klinken als de wijsheid-zelve, zij het eene wijsheid ten behoeve van den gulden
middenstand: ‘Maris! craignez l'épouse qui rêve! En règle générale, la femme ne
rêve jamais à son mari’. ‘Méfiez vous de la soldatesque, quelque soit l'arme ou le
grade’, met als collorarium: ‘l'amour de la patrie ignore les petits intérêts de famille’.
Met dezen melancholischen eindraad: ‘Etre résigné’. En deze laatste ‘Vérité à
méditer: le suprême bonheur est dans l'ignorance’.
Mijn bedoeling is bij deze niet geweest, u ‘l'Apologie de l'Adultère’ speciaal aan
te bevelen: misschien zal het boek sommige menschen ergeren, al wordt het voor
volwassenen nooit afstootend, waar het waarlijk te gezond, te gulhartig voor is. Ik
heb het alleen willen beschouwen als een staal van een bijzonder literair genre, en
als dusdanig acht ik dat het eene eigenaardigheid vertoont, waarvan ik de elementen
heb trachten aan te geven.

N.R.C., 13 Maart 1926.
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Roger Avermaete
Une rivalite farouche
De heer Roger Avermaete, dien ik u hier onlangs voorstellen mocht als de geestige
en ijverige auteur van ‘l'Apologie de l'Adultère’ - meer eene verklaring van overspel
dan een eigenlijke verheerlijking ervan, heeft vier verhalen gebundeld en bij de
‘Renaissance du Livre’ uitgegeven, onder den titel der langste van deze novellen,
die de afmetingen van een kleinen roman aanneemt, en den naam draagt van Une
Rivalité farouche. Waarmede deze jonge auteur zijn zevende werk de wereld inzendt.
Die vruchtbaarheid van Roger Avermaete zal wel voor een deel liggen aan de
innige geaardheid van zijn werk, die het noodzakelijk gevolg is van de geaardheid
des schrijvers. Want, onder de jongere Vlamingen die in het Fransch verkiezen te
schrijven - en de Antwerpenaar Avermaete zal dit vermoedelijk weer moeten wijten
aan de opleiding die hij gekregen heeft, net als zijn illustere voorganger Georges
Eekhoud, die betreurd heeft het Nederlandsch niet machtig genoeg te zijn om zich
in onze taal letterkundig uit te drukken, - onder de jonge Fransch-schrijvende
Vlamingen neemt, zeg ik, Roger Avermaete eene nogal bijzondere plaats in.
Bedoelde Vlamingen immers streven er in hoofdzaak naar
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internationaal te wezen. En dit is goed te verklaren.
In de eerste plaats dan door het feit, dat een goed deel der voormalige literatuur
hier te lande provinciaal en zelfs eng-regionalistisch is, en niet alleen in het verhalend
proza maar zelfs in poëzie; waar het nu hunne natuurlijke, normale rol is, tegen de
literatuur van vorige generaties reageerend op te treden, wenschen zij niet langer
Belgisch, laat staan Vlaamsch of Waalsch te zijn, en... zij hebben misschien geen
ongelijk, - als zij maar talent hebben. Een tweede reden om cosmopolitisch te doen
is al even natuurlijk en van-zelf-sprekend: heel hunne opvoeding was Fransch, zij
het dan ook niet geheel onvervalscht; hun geestelijk voedsel komt hun uit Frankrijk;
en waar nu eenerzijds de Fransche literatuur in Europa overheerschend is en in de
verste landen weêrklank vindt, en anderdeels tegenwoordig in Frankrijk uit vreemde
talen wordt overgezet, meer dan ooit het geval was - de aandacht die de invloedrijke
criticus Edmond Jaloux aan buitenlandsche literatuur, oude en nieuwe, wijdt, is in
deze kenschetsend, - spreekt het zoo goed als vanzelf dat onze jongere Fransche
literatoren van eene algemeen-Europeesche gezindheid blijk gaan geven, opgeslorpt
dat ze trouwens zijn door de tallooze invloeden die via Frankrijk zich ook in dit land
heerschend uitstrekken, al was het nog zoo kortstondig. En eindelijk is daar, ook in
België, de zucht, boven de, zelfs erkende, invloeden uit, toch vooral zichzelf te zijn.
Wat men ook meene, zijn de tegenwoordige strevingen in literatuur meer dan ooit
individualistisch. Aan sociale letterkunde wordt niet meer gedaan. Het humanitaire
unanimisme is als strooming verzand geraakt. De tegenwoordig
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hoogst geprezen romans zijn of lyrisch, of surrealistisch - hetgeen ongeveer op
hetzelfde neêrkomt. Het sluit van lieverlede alle raskenmerken, althans schijnbaar,
uit. Ook waar de schrijver zich een plaatselijk, een landelijk gegeven ter uitwerking
oplegt, beheerscht hij dat gegeven meer dan hij het ondergaat. Geen wonder dan
ook dat onze Vlamingen, die Fransch schrijven, nog zoo weinig als Vlamingen
aandoen... zelfs niet meer door hun Fransch, dat zij hebben leeren verzorgen; in
tegenstelling dan weêr met de schrijvers van vorige geslachten die er op uit waren,
ook in het Fransch vooral toch Vlaming (of Waal) te blijken.
Van zulke mentaliteit is Roger Avermaete vrijgebleven. En misschien wel, en in
de eerste plaats, omdat hij zoo door en door een Antwerpenaar is. Antwerpen, het
is Vlaanderen dat de Wereld ontvangt. En omdat Antwerpen zoo patricisch-zelfbewust
is, kan het dit doen zonder iets van het eigen wezen prijs te moeten geven.
Antwerpen, de meest cosmopolitische stad van België, kon de stad blijven, die het
meest-Vlaamsch is, meer: de stad die in Vlaanderen zijn meest-persoonlijke houding
wist te handhaven. De rijke gastheer Antwerpen weet wat zijne gasten hem
verschuldigd zijn: wie immers is goedgeefsch en alles-begrijpend als hij? En zoo
zou, ook letterkundig gesproken, Antwerpen reeds een zeer eigene plaats behouden,
zoo goed als zonder bekommernis om wat buiten de wallen der stad gebeurt.
Het kan derhalve verwonderen dat wij nog steeds den groot-patricischen roman
over Antwerpen moeten missen; althans dat de Antwerpsche roman, van lieverlede
een Schelderoman, vooral speelt onder de mindere
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luyden die leven aan en van den Stroom. Naar aanleiding van ‘Cacao’, het jongste
verhaal van Maurice Gauchez, heb ik u, enkele maanden geleden, benaderend
aangegeven, wat de Belgische letterkunde, Vlaamsche als Fransche aan het
Schipperskwartier dankt: men vindt er niet in verwezenlijkt wat Conscience's
‘Koopman van Antwerpen’ en Eekhoud's ‘Nouvelle Carthage’ in het vooruitzicht
stelden; maar men vindt er een aantal uitnemende boeken in opgegeven, die het
Antwerpsche volk en de Antwerpsche kleine burgerij aan stroom en ‘bassins’, met
rijke echtheid aan humor of meêdoogen schilderen, en aantoonen dat volk en kleine
burgerij toch ook wel en onvervalscht cosmopolitisch-Antwerpsch zijn. Het is bij die
boeken dat ‘Une Rivalité farouche’ van Roger Avermaete aansluit.
Ook als speciaal-Antwerpsch schrijver heeft Avermaete geene hooge strevingen.
Hij mist de panisch-grootsche menschelijkheid van een Georges Eekhoud, den
tragischen zin die Emmanuël de Bom, in een paar van zijne verhalen, openbaart,
het diepere mede-lijden van Lode Baekelmans. Het is met dezen laatste dat hij
misschien het meest verwantschap vertoont (hij staat boven het louter-pittoreske
van een Constant Eeckels of een Lode Monteyne en voelt veel zuiverder dan Maurice
Gauchez); maar dan met den Baekelmans der vroolijke en oolijke tronies, der
zonnekloppers en der Venusdiertjes. Mededoogen is bij Roger Avermaete afwezig.
En dan ook satire. Hij is schrijnend noch vinnig; hij is alleen geestig en joviaal. Als
zoovele Antwerpenaren weet hij uitstekend te vertellen. Zinnelijk maar
oppermachtig-gezond; alles behalve kieskeurig, maar zóó
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natuurlijk dat hij elken wrevel ontwapent, weet hij zijn verhaal zoo sappig voor te
dragen dat het allen kritischen zin zoo goed als verstrikt. Waarbij komt - en het dient
hier als eene bijzondere verdienste aangestipt, - waarbij komt dat hij buitengewone
toestanden weet te bedenken, uit te spinnen en aanschouwelijk te maken zóó, dat
de lectuur van zijn boekje tevens boeit en ontspant.
Aldus wordt ‘Une Rivalité farouche’, met de drie verhalen die er op volgen, een
boek dat wel niet heel diep doordringt, een boek dat u niet ontroert dan in uwe
lachspieren, een boek van louter guitigheid die weleens boertigheid wordt en dat
alle stichtende waarde mist. Maar een boek dat u een uur aangenaam bezig zal
houden, en dat, van wat dichter bij beschouwd, toch ook wel ernstige letterkundige
hoedanigheden bezit.

N.R.C., 12 Juni 1926.
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Francy Lacroix
La supreme aventure
Het is zoowaar geen acht dagen geleden dat men als een nummer van het
Brusselsche Radio-programma in de bladen vermeld kon zien ‘Lecture de fragments
du roman “La suprême Aventure”, par Francy Lacroix’, het boek waar ik u hier
vandaag over spreken wil.
Dat is voor het boek een propaganda-middel en een duchtig, dat echter in dit
Belgische land niet zoo heel nieuw is. Op vaste dagen vertelt Herman Teirlinck voor
dezelfde Radio-onderneming over Vlaamsche literatuur. En een confrère doet
hetzelfde voor de Fransche in deze streken. Wij kunnen op onze beide ooren slapen,
voor zooverre iemand op beide ooren slapen kan: wij worden, dank zij de
Hertziaansche golven, wereldberoemd.
Doch, tot op heden spraken Teirlinck, en de Fransche Belg wiens naam ik mij
voor 't oogenblik niet herinner - gij hebt er geen idee van hoe weinig ik mij voor
dergelijke draadloosheid interesseer -, nooit over henzelf. Francy Lacroix, hij kent
zulke nederigheid niet: hij draagt zich-zelf aan de wereld voor, of laat zich althans
aan de wereld voordragen, zoodra hij tweehonderd vier-en-dertig bladzijden proza
tot een roman heeft weten te bundelen en te laten uitgeven.
Deze voortvarendheid heeft ons niet te verwonderen:
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de heer Francy Lacroix is ‘officier d'aviation’, zooals blijkt uit de opdracht van zijn
roman aan Claude Farrère, ‘ancien officier de marine’. Het geeft de maat aan van
gansch eene psychologie, en ik zou haast zeggen van gansch eene literaire houding,
indien genie, of eenvoudig talent, bij dit laatste niet eene belangrijke, en zelfs
overwegende rol speelden.
Weest gerust: bij Francy Lacroix spelen zij geene rol. De roman-kunst van dezen
luchtreiziger valt omhoog, alleen bij gebrek aan zwaarte, zooals geloof ik, Multatuli
zei. Deze luchtvaardige, die verstand moet hebben van schroeven, is literariter,
opgeschroefd. Nochtans staat zijn werk op losse schroeven. Nooit ga ik met hem
de lucht in.
En ook gij niet, o bezadigde Hollandsche vriend, zoodra gij deze ‘Suprême
Aventure’ hebt gelezen. Want daar tegen behoedt u de inhoud zelf van dezen roman.
Stelt je voor: een musicus schrijft een opera. Hij vindt een directeur die ze spelen
wil. Eerste gevolg: de prima donna wordt de geliefde van den musicus (die aviateurs
zijn blijkbaar niet te weerstaan). De eerste danseres doet haar best, het eveneens
te worden. Zoodat deze musicus is gelijk in het water een zwemvisch, gelijk Gorter
eens zei, zoo ik mij niet vergis. Ja maar, het doet zich voor, dat bij de eerste
uitvoering bedoelde opera de lucht niet ingaat, doch haar eigen graf schijnt te willen
delven. Exit prima donna. Exit zelfs, op een pirouette, de danseuse étoile. En exit
de auteur, die zwaarmoedig zijn onheil tilt. - Maar op straat wordt hij achterhaald
door een vrouwspersoon, die hem verzekert: ‘Maître,
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permettez-moi de vous féliciter. Vous avez écrit une belle oeuvre. C'est de la grande
musique’. Gij hebt natuurlijk allang geraden dat het de harpiste is, de nederige
artiste, uiterst rechts van den kapelmeester. Dartan (de componist) kan niet anders
doen, dan oesters aan te bieden (zij kosten tegenwoordig dertig francs het dozijntje
te Brussel, en verwekken dan nog typhus!). Een week nadien ontvoert hij zelfs de
harpiste. Hij koopt een auto. Hij huurt een kasteel. De harpiste schenkt hem, om
der wille der ‘grande musique’, hare uiterste eerbaarheid. Met de medehulp
weliswaar, van eene goed-beschreven badkamer.
Het is zeer moeilijk over een boek als dit objectief te schrijven. Men komt
onwillekeurig onder de bekoring, zelfs als men niet zoo heel jong meer is, van
toestanden, die het nuchtere verstand benevelen. Maar anderdeels wordt dan het
nuchtere verstand uit zijne hengsels gehaald, waar andere toestanden alle
aangenomen logica gaan trotseeren. - Stelt u voor, dat onze musicus, die met zijne
harpiste de kimmen van het geluk zonder den minsten aanloop heeft vermocht te
bestijgen, neurastheniek wordt. Waardoor? Doordat zijne opera hem den roem
onthoudt (entre nous: ook wel een beetje vanwege de ontstentenis van
Fabienne-de-zangeres en Lolita-de-danseres). Hij denkt aan niet anders meer dan
aan zelfmoord, eerst voor zich alleen, daarna in samenwerking met de harpiste,
eindelijk met het derde nummer dat het gevolg moet zijn van ‘un acte cent fois
répété’. Een oogenblikje heeft zijn opera bij het wufte publiek van eene badplaats
weêr sukses; hij componeert eenige kamermuziek waar hij zijn hart in
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uitspreekt en die dan ook uitmuntend heet te zijn. Maar het is alles vergeefs. Hij
moet verdwijnen. De harpiste moet natuurlijk ook verdwijnen. Trouwens de auto
heeft hem geruineerd, en het kasteel ook. Dat hij anders toch ook wel zijn brood
kon verdienen? Maar, stelt hij vast, ‘Puccini a eu faim,... faim pendant le meilleur
quart de sa vie. Et ce fut le plus délicieux créateur et son succès matériel et moral
restera légendaire’... - Poging tot zelfmoord. Poging tot dubbelen moord, ditmaal in
alle werkelijkheid. Totdat een goede dokter ze redt, en een huwelijk voor kerk en
staat, zij het in extremis, deze gedenkschriften van een vliegenier in hooge regionen
burgerlijk beslecht.
Ik heb tegen den heer Francy Lacroix niets, zelfs niet het onderwerp van zijn
roman, dat alleen in Sirius misschien zou te rechtvaardigen zijn.
Maar ik heb tegen hem, dat hij volzinnen schrijft: ‘Les yeux d'un musicien sont
des oreilles qui chantent’.
Ik heb verder tegen hem, dat hij, met de beschrijving van de felste erotische
tafereelen, mij nooit in de minste mate heeft vermocht te ontstellen.
Ik heb eindelijk tegen hem, dat hij zooveel papier heeft vermorst, dat duur blijft.

N.R.C., 27 Maart 1926.
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Charles van Lerberghe
La chanson d'Eve
Eene jonge Brusselsche onderneming, die haar naam aan het bekende ‘Un Coup
de Dés...’ van Stéphane Mallarmé ontleent, heeft zich tot opdracht gekozen,
hoogstaande werken der moderne Fransche literatuur uit te geven in een vorm, die
dezen werken waardig zij. Op hare agenda staan, onder anderen, Paul Valéry en
Tristan Derème. Als eerste boek der reeks werd gekozen ‘La Chanson d'Eve’ door
Charles van Lerberghe, dat gedrukt werd te Haarlem door Joh. Enschedé en Zonen,
onder leiding van Jan van Krimpen die het titelblad teekende, met de J.M.
e

Fleischman-letter (XVIII eeuw), in eene oplage van drie honderd exemplaren, deels
op van Gelder-, deels op Pannekoek-papier, plus twintig exemplaren voor de
uitgevers, die niet in den handel komen. Laat ik maar onmiddellijk zeggen, dat het
boek, met zijne eenvoudige maar onberispelijke typographie, eene zeldzame
schoonheid vertoont.
Dat voor de eerste uitgave het meesterstuk van Charles van Lerberghe, misschien
het meesterstuk der Fransch-Belgische poëzie werd gekozen, is op zich-zelf eene
ontroerende daad van piëteit. Eindelijk laat men onzen grooten dichter, tot voor
enkele jaren nog door een al te schaarsche rij bewonderaars naar verdienste gewaar-
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deerd, recht wedervaren. De biographische studie, hem door Fernand Séverin
gewijd, en de uitgave van zijne briefwisseling met Séverin, eveneens door dezen
bezorgd, hebben eindelijk zijn naam in ruimeren kring verbreid, - meer misschien
dan den schuchteren eenzame lief zou zijn geweest. Lengerhand gaat Charles van
Lerberghe de plaats innemen die hem toekomt, onmiddellijk naast zijn vriend
Verhaeren, wien de ‘Chanson d'Eve’ werd opgedragen. Weldra zal iedereen Van
Lerberghe kennen als den zuiversten onder onze dichters. Deze uitgave van zijn
schoonste, meest-kenschetsende boek, dat den dichter het liefst was en waar hij
jaren vrome vervoering aan gewijd heeft, is het monument dat wij voor zijn roem
verwachtten.
Doch er bestond nog een andere reden, buiten de typographische schoonheid,
om dezen nieuwen druk in het licht te geven. Vooralsnog bestond van ‘La Chanson
d'Eve’ slechts ééne algemeen-bereikbare uitgave, die van ‘Le Mercure de France’.
En nu is gebleken dat de tekst ervan vol fouten staat. Het boek is trouwens wel wat
al te ‘commercieel’ uitgegeven op een gemeen papiertje dat lezen en genieten zoo
goed als onmogelijk maakt. Er moet verleden jaar ook een luxe-oplaag verschenen
zijn voor ‘Les Cinquante’. Zij is mij niet bekend. Doch zij zal wel gedrukt zijn naar
den ‘Mercure’-tekst, en men zegt mij dat ze deerlijk ontsierd is door de illustraties
die er in voorkomen. De ‘Coup de Dés’-uitgave is gecolligeerd op het handschrift-zelf
van Charles van Lerberghe, eene vluchtige vergelijking bewijst ten overvloede de
slordigheid van den ‘Mercure de France’. De zorg bij het vaststellen van den tekst
verdient allen
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lof, naast den lof die Jan van Krimpen en der firma Enschedé toekomt.
Eindelijk heeft de ‘Coup de Dés’-editie op de andere voor, dat ze ons als appendix
biedt een onuitgegeven ‘Commentaire sur la Chanson d'Eve’, uittreksel van een
doorloopende studie van Charles van Lerberghe-zelf, gestuurd aan zijn vriend Albert
Mockel. Deze schrijft in eene inleidende nota: ‘Avant de confier son livre aux soins
du Mercure de France, Charles van Lerberghe avait voulu en communiquer le texte
à un ami. Il se plut à y joindre, à l'adresse de ce confident, une lettre de proportions
vraiment inusitées: un “commentaire” qui remplit les 76 pages d'un cahier in quarto.
Une charmante et libre analyse venait s'ajuster ainsi non seulement à l'oeuvre
entière, mais à chacune des pièces qui la composent’.
Men kan het betreuren, - al is het anders zoo goed te wettigen! - dat Albert Mockel
de gansche ontleding van zijn grooten vriend, die hem zijn ‘cher juge souverain’
noemt, niet heeft laten afdrukken. Met wat wij uit Van Lerberghe's briefwisseling
met Fernand Séverin rakende ‘La Chanson d'Eve’ weten, zou het een
zeldzaam-kostbaar document voor de innerlijke kennis van het gedicht zijn geweest.
Het deel dat wij thans krijgen (vijf bladzijden druks) heeft in hoofdzaak betrekking
op het boek in zijn geheel. Het is, zegt Mockel, ‘une sorte de “préface intime” Le
poète y exprime, y explique ses intentions secrètes. Il nous révèle que, si la figure
d'Eve est l'image de son idéal féminin’ (en hoe dikwijls heeft hij dat ideaal, vooral
in zijne brieven, beschreven!),
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‘elle est aussi et surtout le léger symbole de son âme à lui, toujours émerveillée’.
Dit proza nu van Charles van Lerberghe is vol fijne geestigheid. Hij heeft, zegt
hij, geenszins ‘la prétention légèrement saugrenue de rivaliser avec... Milton’. Dezen
noemt hij ‘un fier raseur’; zijn Adam is een methodist, en zijne Eva eene keukenmeid.
‘On n'imagine pas femme plus platement et plus bêtement soumise’. Zij bezit niet
de minste schoonheid. ‘On ne la voit jamais, si ce n'est lorsqu'elle vaque à certaines
besognes, comme le jour où elle reçoit les anges et leur prépare le dîner’. Wat deze
Engelen betreft, ‘ils sont ignobles’.
Tegenover Milton's Eva, stelt hij de zijne, ‘symbole de toute la jeune grâce
féminine’. En zoo ging hij maken een gedicht dat louter subjectief en lyrisch is, al
zijn themata en symbolen aan de Eva-legende ontnomen en verleend.
Ik kan hier niet verder stilstaan bij het ‘Commentaire’: wat ik er van zei geeft er
voldoende de beteekenis van aan voor wie van Charles van Lerberghe studie maakt.
Het is een derde reden om ‘Un Coup de Dés’ geluk te wenschen en te danken.

N.R.C., 17 April 1926.
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P. Desmeth
Avec la nuit
Ik moet wel vertalen (of citeeren, maar verkies voor eigen genot het eerste), wil men
begrijpen wat ik te zeggen heb over dit boekje dat, naar ik meen, eene aangevulde
heruitgave is van een werkje dat slechts heel weinige lezers mochten kennen. Ik
begin:
‘Deze vallei van het hoogland is streng, luchtvol, herhaalt vooral den roep van de
wilskrachtige armoede. Een weg rijst aan een der flanken naar het Zuid-Westen
toe. Weiden, sparrebosschen wisselen op dellingen en hoogten af.
Een man kwam de vallei binnen. Er deed zich een slagregen voor waar zich soms
zon door mengde. De laatste droppelen vielen. Kinderen, daarna eene vrouw traden
uit een afgezonderd boerenhuisje. Hunne breede en vlakke gezichten vertoonden
het Oostelijke Noordertype. Zij waren blond. Er was als een Slavische vloeibaarheid
in hun gang en in hunne blikken, en hunne kleêren vergaderden levendige kleuren:
blauwe, roode, gele. Aan de andere zijde van den weg, dicht bij, rees een veld van
knakbessen, waarvan de duizenden vertakkingen de kromming van het hellende
vlak versierden, opklommen tot een sparrebosch. Hunne vruchten gaven het violet
van het prisma. De mond van één der kinderen was gemerkt met het sap van de
knakbessen.
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De man onthield de kleur die overeenstemde met de gewone schaduw der dalen,
der leiën huizen, der rotsen, der bosschen.
Verder, kwam eene vrouw van den berg af.
In dezen treurigen dag deed zij denken aan een ander klimaat. Maar hare oogen
droegen als gensters van weêrglanzen; haar haren, hare kleederen, vereenigden
zich met de kleureenheid van het land. In haar stevig gelaat stak het kinnebak
eenigszins naar voren. Zij behoorde tot het land, maar men kon raden dat haar
gloed het evenwicht verbrak. Zij kwam voorbij en verscheen den man, met het
oeroude merk van het woud, eenvoudig als het teeken van eene onuitwischbare
samenkrimping, waar het prisma violet lag als een schaduw op haar mond en op
haar tandvleesch.
Een weinig later dacht hij nog alleen aan het licht, aan de waarachtige en
genoeglijke naaktheid van sommige aangezichten’.
Daarmede is het stukje uit en volledig. En het heet: ‘Fête secrète’. Het is het
meest-toegankelijke van de zes opstellen die de schrijver onder den veel-zeggenden
titel van Avec la Nuit gebundeld heeft. Dien schrijver houd ik voor één der
belangwekkendste van België. Om de eene als om de tweede reden is het misschien
goed, deze bladzijde nader te ontleden.
Ik zal u maar zeggen dat ik den auteur, den heer Paul Desmeth, nog al goed ken,
en zoo goed zelfs als hij het zelf wel wil, of mogelijk maakt, of bij machte is het
mogelijk te maken. Hij is een neef van wijlen Emile Verhaeren, en het is als dusdanig
dat ik hem heb leeren kennen. Als hij over straat loopt heeft hij van Verhaeren het
hard-
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nekkige maaiers-gebaar, dat men echter minder merkt doordat hij minder gedrongen
is dan Verhaeren. Daartoe beperkt zich trouwens de uiterlijke gelijkenis: als Paul
Desmeth gaat zitten wordt zijn gebaar kort en hortend. Zijn uitingsvermogen schijnt
door schuchterheid gebonden, maar die schuchterheid, geloof ik, bestaat feitelijk
niet: hij drukt zich moeilijk uit, door dat hij over zich-zelf zoo weinig zeker is. Geeft
hij eene meening van hem, dan loopt het gewoonlijk uit op een ‘Je ne sais pas’,
waarbij zijne schichtige blikken eene andere richting uitgaan. Desmeth, die stapt
als een veroveraar van horizonnen vanwege het Verhaeren-atavisme, is feitelijk de
meest-onrustige mensch van de wereld. Tot bewijs: hij koopt aanhoudend
schilderijen, waar hij dol van houdt; maar de schilders weten bij voorbaat dat zij ze
spoedig terug krijgen, want de liefde van Desmeth is, zooniet wispelturig, dan toch
wisselvallig. - Ik heb hem heel dikwijls ontmoet aan zee. Hij heeft er misschien nooit
aan gedacht, doch wat hem ongetwijfeld tot haar aantrekt, het is hare
onbestendigheid en hare dorheid. ‘Atrúgetos’, zegt Homeros, nochtans de schoot
van alle leven. Als zij (en als Verhaeren, zijn dicht familielid, zonder denwelken hij
geen schrijver zou zijn geworden), is Desmeth hartstochtelijk en op bevreemdende
wijze sensueel. Maar, uitlooper van een geslacht, loopt hij uit op eene dorheid die
aanhoudend klotst als een golfslag, en vol is van een rijkdom die zich-zelf niet kent.
Paul Desmeth lijkt wel bestemd tot eene beknoptheid, die bij anderen onmacht
zou moeten heeten. Leest maar den eersten volzin van dit ‘Geheime feest’: het
decor is wel al te schematisch. Maar ik voeg er aan toe: het
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is valsch. De lezer zal zich ergens in Scandinavië wanen, waar blikken en gebaren
der vrouwen slavisch-vloeiend zijn en fel de kleur van hare kleeren. Die lezer echter
vergist zich: ik geloof wel dat het tooneel zich afspeelt ergens in Brabant, niet ver
van Linkebeek of Dworp, bijvoorbeeld, die vaak het doel zijn van des schrijvers
wandeling.
Van die wandeling houdt hij over: den wind, de luchtveranderingen. Desmeth ziet
van het landschap blijkbaar weinig. Maar als weinigen weet hij het
cosmografisch-meteorologisch te situëeren. Hij heeft geen stuk geschreven, of de
richting van den wind wordt er in aangegeven. Het is het ongewild-kosmische aan
hem, die gaarne in den winter te Oostende het orkaan komt maaien.
Van de natuur, zei ik, merkt hij weinig, dan nu en dan eene plotse bijzonderheid.
Maar dan krijgt die bijzonderheid weêr eene zeer ruime, eene algemeene beteekenis.
Hij merkt een veld van knakbessen, gelijk men die in het Zoniënbosch zoo talrijk
aantreft: het sap ervan op een kindermond wordt hem het afgetrokken prisma-violet.
En wanneer een vrouw verschijnt, die eenigszins van de andere vrouwen verschilt,
welke in het landschap plegen om te gaan, dan is het dat prisma-violet waar ze hare
omzetting in een wonder-wezen, eene haast bovenaardsche beteekenis aan dankt.
Dit is eene zeer oppervlakkige karakterizeering van een schrijver, waar men
zooveel zou van kunnen verwachten indien maar iets van zijne onrust te verwachten
was, tenzij met veel geduld.
Maar met Paul Desmeth heb ik veel geduld: ik heb
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het geduld, dat zijn boekje mij schenkt, en dat de toekomst, weze zij ver, niet kan
teleurstellen.

N.R.C., 15 Januari 1927.
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Brieven in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
over cultureel, politiek en maatschappelijk
leven in Belgie
1906-1914 1919-1929
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Jubelfeest
Brussel, 25 Juli 1906
Gelooft men in de bewering, dat de bevolking van elke stad een eigen karakter
heeft, een samenstel van eigenschappen, van deugden en aangeboren
hebbelijkheden, van hoedanigheden die tot de stad zelf behooren en door de stad,
in hare gewoonten als in hare gebouwen, weêrspiegeld worden, dan zal men aan
den Gentenaar niet verwijten mogen, dat hij een ‘meêlooper’, een meêgaand,
onderworpen, licht-tevreden en makkelijk-plooibaar mensch is. Toen keizer Karel,
die, zelf een Gentenaar, het weten kon, zijn stadgenooten razerig hun ‘harde koppen’
ten kwade duidde, wist hij wel, dat vóór zijn tijd reeds die koppen niet buigen wilden,
en dat de toekomst ze bezwaarlijk buigen zou.
Thans nog zijn dwarszin, bedilzucht, naast koppigheid en doordrijvigheid hun
eigen merk: een Gentenaar is wantrouwend; zijn kritisch vermogen beheerscht zijn
geestdrift; doch is eenmaal de onderzochte, langs allen kant bekeken zaak eene
goede geacht, dan kan ze op zijn doorzettende kracht, op de taaiheid van zijn wil,
op zijne ‘hardhoofdigheid’ rekenen, door alle hinderpalen heen, zelfs indien ze
naderhand een dwaling moest blijken.
Daar heeft het Gentsche volk een grootschheid, een onbehouwen, grootlijnigen
adel, eene imponeerende, rustige en zelf-bewuste kracht door verkregen, die afsteekt
bij de West-Vlaamsche plooibaarheid en de Brabantsche gulle toegevendheid; en
wie, die in de puinen van Sint Baafsabdij, te Gent, het hard-steenen
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beeld van den ‘man van het Belfort’ heeft gezien, dat vóór eeuwen één der vier
hoeken van den stadstoren versierde: een reuzig krijgsman, 't aangezicht stoer en
gesloten onder 't helmet, den stierenhals recht in den stalen kraag, de open borst
breed in 't maliënkolder, de beenen als boomen en de handen in geruste kracht op
't manshooge slagzwaard: die heeft de Gentsche Ziel gezien, welke, vitzuchtig, niets
lichtzinnig aan zal nemen, maar 't aangenomene, eenmaal eigen-erkend, tegen
welke macht ook, onversaagd verdedigt. Voorbeelden uit de Geschiedenis? Zij
zouden bevestigen wat ik hier vooruitzet, en de uitlegging, naast de
verrechtvaardiging zijn, van 't laatste voorbeeld dat ik u aanhalen kan: de
Jubelfeesten van de socialistische coöperatieve maatschappij ‘Vooruit.’
Deze heeft - bewijs van Gentsche dwarsdrijverij en eigenzin - voor haar feest de
e

dagen gekozen, dat overal elders in België de 76 verjaardag der nationale
onafhankelijkheid wordt gevierd. En - bewijs van Gentsche wilskracht en taaie
doordrijvendheid - zij heeft het gedaan op eene wijze die, om haar grootsch vertoon
evenals om 't belang van 't vertoonde, verbazing en eerbied, ook bij
andersdenkenden, heeft gewekt.
Gesticht, en op zeer kleine schaal, in 1881, als een eerste bewijs in België dat
de socialistische gedachten veld wonnen, was ‘Vooruit’ aanvankelijk slechts eene
nietige samenwerkende bakkerij. Thans mag ze aangezien worden als de grootste
bakkerij van België. En om haar hebben zich onder denzelfden naam geschaard
kleedermagazijnen, schoenmakerijen, eene drukkerij, een kolenhandel, apotheken,
eetwarenwinkels, eene - on-
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langs-gestichte - weverij. Baanbrekend op den weg der coöperatie, liet ze de andere
samenwerkende kringen - antisocialistische, als ‘het Volk’, ‘burgerlijke’ als ‘het
Volksbelang’ en ‘Elks Belang’, evenals die, welke gesticht is onder de beambten
van spoorwegen, posterijen en telegrafie, verre achter zich. Hare winsten dienen
om ziekte- en kraambedfondsen, om pensioenkassen en bibliotheken te stichten
en te onderhouden, terwijl een deel ervan aan de leden terugkeert. En dan had ze
nog genoeg over om een groot feestlokaal en tallooze magazijnen te koopen, en
om, op de Vrijdagsmarkt, een echt paleis, ‘Ons Huis’, te bouwen, vlak achter het
beeld van Jakob van Artevelde, den volkstribuun - die, tusschen haakjes, ook de
geringe toegevendheid en de kritische doorziendheid van 't Gentsch karakter, ten
koste van zijn leven, helaas, moest leeren kennen.
De 25-jarige maatschappij ‘Vooruit’ heeft dus gefeest en gejubeld, en... het was
ontzagwekkend. Een stoet van 20.000 man, onder wie een driehonderd Hollanders,
toog, deftig, machtbewust, door de straten, waar het stof, in de gulden zon, onder
hunne voeten als een verheerlijkende wierook opsteeg. Muziek jubelde statig,
vlaggen wapperden hel-rood tegen den strak-blauwen hemel. En midden door een
stille, star-oogende, als van verwondering geslagen menigte, hotsten en waggelden
de groote, lompe praalwagens voorbij, acht zware praalwagens, waar stijf in de witte
kleerkens de ‘maagdekens’ op zaten. En nieuwe kartels, schel-plekkend in de lucht,
droegen aan; en weer nieuwe felle bloedvlaggen; en steeds nieuw klaroengeschater
in de verte; - tot
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eindelijk de stichters van ‘Vooruit’ aanstapten, gezel Anseele aan 't hoofd: de
welbekende, woordmachtige meester-der-massa, de opruier-en-temmer, de man
met de ijzeren hand en den stalen blik, de autocratische heerscher over deze werklui,
die hem in schroom en met vrees aanbidden.
Het was, ik herhaal, ontzagwekkend; vooral wanneer Anseele - toen heel de
optocht zich op de groote, vierkante Vrijdagsmarkt had geschaard - over die menigte
zijn stem liet schallen, en, in 't ruwe, keelklinkende, schetterende Gentsch dialekt,
eigen glorie, eigen verheerlijking ophief; in een stoet van heftige, breede beelden geen taal is beeldrijk als de Gentsche - den strijd en de overwinning roemde. En
toen als een branding de mompeling door het volk woei, die in oneindig gejuich ging
uitbreken, rilde als een huivering door den minst-gevoeligen der toeschouwers...
En de vreemdeling, die dit schouwspel hadde bijgewoond, zou hebben gedacht:
wat moet het socialisme in België machtig zijn!
Maar wij, die het wel beter weten, wij zullen niet aan 't heele socialisme geven
wat alleen den Gentenaars behoort. Redde Caesari... Wij weten dat het socialisme
niet zoo machtig is: op de 1.581.649 Belgische kiezers die op de lijsten van
1905-1906 ingeschreven zijn, kan het zelfs op het derde deel niet, kan het slechts
op 450.000 deelgenooten rekenen, minder nog dan de helft der werklieden-kiezers,
die 916.980 in getal zijn. Maar in Gent, nijverheidsstad, waar men dwarszinnig en
doordrijvend is, daar was het voldoende, dat een nieuwe gedachte, die verzet
predikte en koppigheid eischte,
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rees, om aanhangers en apostels te vinden. De bloei van ‘Vooruit’ is minder een
socialistische triomf dan een Gentsch karakterverschijnsel. ‘Vooruit’ is machtig,
doordat de Gentenaar aan alle tucht, buiten eigen tucht, weerspannig is, zijn eigen
baas wil zijn, en zijn eigen baas zijn kán.
En daarom heeft ‘Vooruit’ gefeest midden in en dwars door de nationale feesten;
terwijl in Antwerpen de schoolkinderen de Brabançonne zongen, zongen velen van
die uit Gent de Marseillaise; en terwijl Anseele's stem donderde over de
Vrijdagsmarkt, woonde koning Leopold, als echte Brusseleer van den ouden stempel,
een feestelijken bolwedstrijd bij; en hij weigerde het hem geboden glas champagne,
maar dronk smakelijk een koel glas nationalen lambiek, na met mieneere den
burgemeester aangetikt en ‘santé’ te hebben gedaan.

Nog eene academie
Augustus 1906
De, anders weinig-guitige, Vlaamsche literatuur heeft dezer dagen bij zich-zelf
hartelijk gelachen; ze heeft, al verzweeg zij het, heel wat innige pret gehad, heel
wat schalksch genoegen. Verbeeld u: hare groote zuster, hare wereld-beroemde,
zeer geëerbiedigde, hoogst-gestrenge Fransch-Belgische zuster, de Littérature
belge d'expression française, is jaloersch op haar. En om wat? Om de Koninklijke
Vlaamsche Academie...
Onze Fransche letterkunde wil ook een eigen taalkamer; onze Fransch-schrijvende
letterkundigen, die Belgen zijn,
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en zich dus gaarne in eene maatschappij, in een korps, in een raad vereenigen: de
Belg heeft de vergaderziekte, - onze Fransche letterkundigen benijden aan hunne
Vlaamsche broeders,... wat deze laatsten sedert een heelen tijd als van geene
waarde versmaden: het ‘geleerd lichaam’, de eenige grijsaards die geregeld en op
vasten datum bijeenkomen, elkander verslagen over het Groot-Woordenboek,
levensberichten van overleden philologen, en redevoeringen tegen vereenvoudigde
spelling of taalparticularisme voorlezen, om daarna samen te gaan eten en bij het
dessert op de jonge Vlaamsche literatuur te schimpen; de Fransche dichters uit
Vlaanderen en Walenland zijn naijverig om de verzameling oude heeren, die, van
ambtswege en mits betaling, gelast zijn, den vijfjaarlijkschen prijs van literatuur uit
te reiken en... Guido Gezelle eerst na zijn dood bekroonden; die, gemachtigd zelf
hare briefwisselende leden te kiezen, Stijn Streuvels opzij schoof ten voordeele van
een onbekend poëtaster, wiens eenige verdienste het is, eveneens een oud-bakker
te zijn; het Fransch-Belgisch letterbent misgunt ons, neen, maar draagt ons afgunst
toe om dat bezinksel onzer letteren, om dat moerig bed waarover de snelle stroom
van onze woordkunst vliet, om die samenscholing van muffe gedachten in luie
stoelen, welke politieke gehoorzaamheid als eersten stelregel beschouwt - zeer
enkele uitzonderingen: een Victor de la Montagne, een Hugo Verriest, een Mac
Leod, een Willem de Vreeze zijn uitzonderingen... die den regel bevestigen -; om
die letterschimmen die te Gent door de holle zalen van een schoon paleis dwalen;
waar al wat zich onafhankelijk en levend gevoelde
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steeds verkoos niet onder gerekend te worden: Vuylsteke, Max Rooses, Jan van
Beers, en ook Pol de Mont, meen ik, weigerden, van bij hare stichting af, deel van
de Koninklijke Vlaamsche Academie uit te maken...
En de reden van dien zonderlingen naijver, van dien eisch, waarvan de
onverwachte ongerijmdheid om menigen Vlaamsch-letterkundigen mond een
verbaasden glimlach wekken zou? Was de Jeune Belgique zich in eens zóo oud
gaan gevoelen, dat zij smachtte naar academische dutzetels? Of stonden we hier
weer voor eene openbaring van dat Belgisch verschijnsel, dat beschimpende naaperij
mag heeten?...
Gelijk ge weet bezitten wij, behalve eene Vlaamsche Academie, ook eene
Académie de Belgique, die vertegenwoordigen moet al wat België aan wetenschap,
kunst en letterkunde als 't beste bezit. En 't zij erkend: deze Fransche academie is
naar gehalte en in hare werking heel wat degelijker, heel wat flinker dan de
Vlaamsche, waarvan het nut nog steeds twijfelachtig is.
Nu vertoont die Fransche academie echter dit verschijnsel, dat hare Classe des
Lettres alles, behalve letterkundigen bevat. Men vindt er historici, men vindt er
philosophen. Maar dichters, maar romanschrijvers? Neen. En toen men 't
verwonderlijke van zoo'n toestand aan de academie zelf deed opmerken, was 't
antwoord van haren verslaggever: ‘Onze Klas der Letteren draagt een naam, die
tot misverstand aanleiding geeft. Heet zij aldus, dan is het, omdat ons tegenwoordig
woordenboek geen uitdrukking aanbiedt om ze stipter te noemen. Deze afdeeling
is in den grond slechts een afdeeling der wetenschappen, die betrekking hebben
op den mensch
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en op de maatschappij en die ik, was ik meester over de taal, met een oud, zeer
expressief en zeer breed woord, Humaniteiten, zou willen noemen... Ze onderscheidt
zich door niets van de afdeeling der Zuivere Wetenschappen, waar nooit misverstand
bestond. Nu is letterkunde een kunst, en geene wetenschap, en er is niets, of bijna
niets gemeens tusschen het werk van den kunstenaar en dat van den geleerde.’
Zoodat de literaire kunst uit de Academie, waar nochtans muziek en plastiek
vertegenwoordigd zijn, maar moet verbannen worden...
Voor dergelijken toestand, die ergerend was om de miskenning en belachelijk om
zijne ongerijmdheid, ontwaakte de rechtvaardigheidszin onzer literatoren. En zij
eischten gelijkheid onder den vorm eener nieuwe Academie, tegenhanger van deze,
die Vlaanderen tot een zegen is, en zij gingen aan Fransche Academieleden vragen
of ze geen gelijk hadden; en Sully-Prudhomme, en Jules Lemaitre - die, hoewel
louter-literatoren, toch briefwisselende leden der Belgische Academie zijn - en Ernest
Lavisse, en Brunetière, en Emile Faguet, en François Coppée, en René Bazin, en
Gabriel Hanotaux, en J. Claretie, en G. Boissier, zij antwoordden allen, in geestige,
ernstige, of pedante bewoordingen, dat hunne Belgische collega's in spe gelijk
hadden, en dat ze maar moesten voorteischen met wakkeren moed.
Intusschen - glimlachen de Vlaamsche confraters maar voort. Ze weten wat eene
Academie beteekent, zij! Is de Vlaamsche literatuur niet juist aan 't bloeien gegaan
sedert de Vlaamsche Academie ze met grijsaardsrazernij bekampt? Ja, er wordt
geglimlacht in de Vlaam-
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sche baarden, sedert de Belgique artistique et littéraire - de Fransche pendant van
het tijdschrift Vlaanderen - de antwoorden der Fransche Academici heeft
gepubliceerd; er wordt schalks geglimlacht, en men vraagt zich af waarom de
literatuur der overzij zich niet tevreden stelt met de vrije Académie Picard, door
dezen laatsten gesticht met het doel de officiëele academie aan te vullen en... te
bekampen, evenals de degen van Joseph Prudhomme dienen moest om de
staatsinstellingen te verdedigen en desnoods te bevechten. Men vraagt zich af,
waarom nu weer iets wordt verlangd, dat eenerzijds bestaat en anderzijds bewijst
eerder schadelijk en wel een beetje belachelijk te zijn.
Ja, waarom?... Omdat de Fransche schrijvers hier te lande, meer dan de
Vlaamsche, Belgen zijn? Omdat zij, meer dan hun Vlaamsche broeders, aan
vergaderziekte en aan de ziekte-der naäperij lijden? Arme patiënten die Belgen zijn;
patiënten die niet genezen willen!

Concert van St. Rombouts toren
30 Augustus.
Verbeeldt u Mechelen in den avond, in zijn weduwlijke en grootsche
avondtreurigheid, zijn ingehouden desolatie van te groot geworden oude stad, waar
te weidsch zijn de pleinen die men, bij de schaarschte van kwijnend lantaarnlicht,
niet overzien kan, in een stilte die als luisterend is, doorkloven, nu en dan, door de
gillen van een trein die 't station - een vaal, rechtlijnig, schijnheilig en goor gebouw
- voorbijstroomen. Een angstigen-
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de indruk, die bedaart bij 't aanschouwen van den hoogen, laag-dalenden
sterrenhemel over deze lage gevelrijen die naar de sterren punten, van de maan
die zilver-omwaadt de leien daken der kerken, de stoere muren der kerketorens,
de trage wateren van hier en daar een reitje... Wij komen, in de dikke schaduw van
een machtig gebouw, de St. Romboutskerk, op het speelplein van de meisjesschool.
Het is de miserie van de meeste dier speelpleinen; iets armoedigs dat pijnlijk aandoet.
Op den grond staat een walmende bollantaarn, die op den grond een groot,
nieuwsgierig lichtoog teekent.
En de congresleden gaan elkander vlak in de oogen zien, en spreken stil. Men
durft nauwelijks te roeren. De hooge toren, doorkorven van vier reten waardoor de
maan koel licht, staat vlak en strak voor ons, gelijk een dreigement, gelijk een
gebed... Opeens, door de lucht die als verrast aan 't zinderen gaat, het instuiken
van een kristallen huisje: 't praeludium van den beiaardier. En weldra gaat het
opnieuw: een spelen van vlugge klanken, het klinken (zooals Guido Gezelle eens
schreef aan Prof. Verriest, om den zang van den nachtegaal weêr te geven), het
tinkelen van duizend perelen op het vlak van een spiegelglas. En eindelijk een
definitieve en vaste, stoere en machtige zang: 't Wilhelmus van Nassauwen dat zijn
wil, een gebiedend volkslied, de machtzang van heel een volk, rustig, beslist, en
oppermachtig schoon verkondigt... Ieder kijkt verbaasd: is dat een eenvoudig
klokkenspel, niet iets verfijnder, meer modern, gemoderniseerd? Wie had er immers
zulke nuanceering, zulke fijnheid en stiptheid van klank, zulke discretie en nochtans
zulke volheid in den onderzang gehoord, die geenszins het
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hoogere register overluidt?... Maar de verrassing stijgt. Na 't bedaarde Wilhelmus
komt een praeludium van Van den Gheyn, en - ditmaal is het echte virtuositeit. Hoe
is het mogelijk logge klokken van duizenden kilogrammen zoo licht aan te roeren,
tot zulke fijnheid, tot zulk vlug en stipt klinken te dwingen, tot zulke melodische gratie
en distinctie, tot zulke teekenende sierlijkheid! - Liederen volgen hierop: 't
gemoedelijke van een braaf en gul klokkenspel, het teeder-glimlachende van een
groot-vaderlijk klokkenspel, de zegening van een vertrouwden God-den-Vader,
monkelend uit dit klokkenspel, wijd over de stede. - Maar er komt iets nieuws.
Daarboven op den toren, daarboven, naast de maan, in de sterren, staat eene
schaar zangers, die, vroom als paters die in de verre diepte van een kloosterkapel
een traag kerkgezang aanheffen, streng-rythmisch en met onvergelijkelijke dictie,
Hol's voor Vlaandren's gouden kusten aanheffen. De indruk is vreemd. Er zweeft
als een Maeterlinck-impressie in de lucht. Herinnert u den zang der matrozen uit
Les sept Princesses:
L'Adriatique, l'Adriatique,
Nous ne reverrons plus!
Nous ne reverrons plus!...

- Maar de heer Aloys de Smet, die de ongeziene, mysterieuze zangers bestuurt,
bereidt nieuwe verrassingen: thans zijn het houtinstrumenten die Nicolai's
Vensterliedeken begeleiden... Toen ik kind was woonde ik in eene lange, lange
stadsstraat. Ik wist dat iederen Dinsdagmorgen een oude Italiaan voorbijkwam, die
den
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doedelzak speelde, met een knaapje bij hem, dat, valschklinkend, in een fagot blies.
Ik wachtte ze telkens af, met genepen kinderhart, met angstige verwachting als iets
pijnlijks en onontbeerlijks. Ik hoorde ze van ver komen, tragekens naderen; en 't
gebeurde soms dat ik, zenuwziek knaapje dat ik was, in den schoot van mijn moeder
te snikken lag, lang nog vóor hun doedelend bedelaarsdeuntje aan onze deur klonk...
En gisterenavond weer...
- Maar een stoerdere zang komt mijne kinderherinnering storen. Het klinkt, uit
harde, metalen mannenstemmen:
Die van Oranjen quam Spanjen aen boord,
Om uyt het velt, als een helt, 't gewelt te weeren;
Maar also dra Spinola 't heeft gehoord,
Trekt hy flocx heen, op de been met al zijn heeren.
Cordua kruyd spoedig voort,
Sach daer niet te winnen;
Don Velasco liep gestoort:
't Vlas was niet te spinnen.
Berg op Zoom, hout sich vroom.
't Stut de Spaensche scharen;
't Heeft 's Lands boom en zyn stroom
Trouw'lijck doen bewaren.

En 't zijn de Calvinistische geuzen die, in hun bewuste, niet uitbundige, maar gewisse
kracht aan 't zingen staan, hun overwinningslied als een hardnekkigen psalm.
Thans weer beiaardspel: 't overheerlijk Ave Maria van Schubert, wonder kiesch,
verrassend van nuances, met

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

215
een tegenzang vol en teeder als een sussende vaderstem.
En daarna weer de stemmen: het zonderlinge, canonvormige, archaïsche Wij zijn
de druppels van de zee van Benoit, zoo verrassend passend op die hooge plaats
waar het wordt uitgevoerd, dat men haast meenen zou dat het voor Mechelen's
hoogen toren gemaakt werd.
De houten speeltuigen klinken opnieuw. Teedere wijding zingt uit hun oud-gekend
lied: 'k Kwam lestmaal door een groene wei; fijne en weemoedige humor;
jeugdherinnering van een monkelend grijsaard, - waarop volgt dan een uitmuntend,
echt lied voor stemmen en hout: de heer Aloys de Smet haalt eere van zijn
Lentegroet.
En de Zesde Sonate van Nicolaï valt uit den beiaard in. Klassiek in hare strenge
snede, klinkt ze, beslist van klank, fijn van toon, knap vooral van techniek. Een werk
van geruste kracht, - vooral vanwege den beiaardier. ‘Welk een knap man’, hoor ik
bewonderend mompelen. ‘Welk een interpretator, en welk een artist’, voeg ik er bij
me zelf aan toe.
En inderdaad, Jef Denyn is een wonderbaarlijk kunstenaar. Stelt u goed voor wat
zijn arbeid is. Hij zit daar boven in zijn zinderend klokkenhuis, dat beeft van 't geweld
der klokken die hij in beweging brengt. Hij zelf hoort niets: het is om hem heen een
baaierd van klank, een pijnigend dooreentrillen en ruischen en bommen van geluid,
dat alle melodie smoort, allen zang onhoorbaar maakt. Hij, doove door overmacht
van klank, zit er hoog en sereen: hij gevoelt wat hij doet; hij gevoelt niet met zijne
ooren, maar met zijne vingeren... Ik denk aan die gevoelsverfijning, aan dat
klankgenot dat hij in zijne vingertoppen voelt, hij de meester die het niet
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hoort, maar die weet dat het daar beneden suaaf moet zijn als jubelen en snikken
van hemelsche stemmen. De doove en blinde man - want hij ziet zijn publiek niet
-, hij zit daar heel, heel in de hoogte, ver boven de wereld, en hij speelt voor zichzelf,
speelt wat in zijn lichaam zingt en woelt... En terwijl ik, hier in de duisternis beneden,
zijn eigen klokkenpraeludium hoor, hartstochtelijk en teeder in de schakeering, denk
ik - 't is dwaas, niet waar? - denk ik aan den dooven, eenzamen Beethoven...
Ten slotte stijgt, galmt, ronkt over de stad, viermaal Noord, West, Zuid, Oost, als
van een muezzin op zijn minaret, de zang van den nachtwaker:
't Is alles rustig in de steê!
't Is al in vreê!
Brave lieden, slaapt nu zacht!
De Torenblazer houdt de wacht.
Menschen, goeden nacht!

Weer zijn de Middeleeuwen over de stad neergedaald. Gij zijt als in een wereld,
nietwaar, vertrouwelijk en vreemd, beklemd en gelukkig.

Te lande
28 September.
Op het oogenblik dat de stad, uit den zomerdommel ontwaakt, weêr door zich de
huivering van het blijde winterleven voelt gaan, thans dat de rijke lui - een stad als
Brussel leeft van rijke lui - de nonchalante drukte
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van onze zomerhoofdstad, gelijk Edmond Picard Oostende heeft genoemd, verlaten,
niettegenstaande een winterseizoen dat, op het klimaat na, de glorie van Saint
Raphaël en Nice, Monte Carlo en Biarritz voorbij wil streven - twee concerten daags
in de Kurzaal, met Caruso en andere sterren; de direkte treinen tusschen Oostende
en Parijs behouden; een bijzonder en uitgelezen tooneelgezelschap; en... wat
behoort bij badstadsvermaken, al staat het op het officieel programma niet; - nu dus
dat Brussel weêr Brussel wordt, de wandelingen langs de boulevards, bij valavond,
alle lichten aan in de herfstschemering, weêr intiem worden, en elk in zich terugvindt
de vreugde, zich op straat onder veel volk te bewegen - bepaald een
Septembervreugde, die noch zomer noch winter bieden -; op het oogenblik (vergeef
me de lange parenthesis) dat de geboren boer, die ik ben, zich meer dan ooit
stedeling ging gevoelen, met het plezierig meêleven en natrillen in zich van 't
grootestadsleven, is ineens, zonder voorbereiding, zonder andere aankondiging
dan een insoliet-harden ruk aan de bel, bij mij het land binnengetreden, heel den
buiten, met het vlakke herfstland en den hoogen herfsthemel, en er middendoor
den melkigen herfstmist, - heel 't gedoe van te lande, onder vorm van een ‘zende’.
Een ‘zende’, dat is: zes varkensribbetjes, een stuk uit de voorhesp, een schotel
hoofdvleesch, een paar pond bloedworst, een paar pond witte worst met krenten,
een paar pond versche saucijzen, en al de bijhoorige groenten, dienstig voor een
hutsepot.
Met zulke zende trakteerde me nu een kozijn van mij, met zijne groeten en ‘dat
het me wel moge bekomen’;
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en de lange, glundere jongen die me dit ‘present’, dit mijn jaarlijksch deel van 't
geslachte herfstzwijn bracht, bracht me tevens - hij vermoedde het niet, bedolven
onder den stapel boterhammen, waarnaast zijne kop koffie dampte - eene emotie
meê, die me een oogenblik uit de groote stad meênam, verre daar naar Vlaanderen,
waar op de rosse velden de aardappelvuurkens knetteren en de lange reepen rook
rekken over de einders; waar ze aan 't halen der laatste vruchten zijn, en weldra
om den haard in den winteravond verteld zal worden; waar ik in gedachte de slachting
van het zwijn bijwoonde, waarvan het lillend vleesch sappig mijn keukentafel vlekte:
het blinkend slachtersmes, dat in den dikken nek ploft; de gulf zwaar bloed in de
gladde teilen; het stroovuur, dat de keel kittelt en de oogen schroeit, en de knaap,
die 't koddeken af moet bijten...
En we hebben gepraat, Triphon en ik, (Triphon is de boerenjongen die me de
zende bracht) en ik heb hem, de emotie teruggeduwen - wat zou Triphon me
uitgelachen hebben, hadde hij geweten dat ik weemoedig werd om wat
varkensvleesch! - ik heb hem, met een gewichtigheid van ‘ik weet er alles van’,
gevraagd:
‘Ahwel, Triphon, hoe staat het op den buiten?’
En Triphon, eenigszins verbluft over eene vraag, die zijn alledaagsch leven
aanging, en waar hij dus nooit aan gedacht had, heeft met de hand over zijn kin
gewreven, de zoldering aangestaard, me daarna strak in de oogen gezien, en daarna
verteld wat ik u hier, ten behoeve van den Hollandschen landbouw, met groote
nauwkeurigheid naschrijf:
‘Ahwel, Meneere, wij en hebben niet te klagen;
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wij en hebben in 't geheel niet te klagen. 't Is dit jaar een boerenjaar geweest; 1906
mag er zijn, en als we nu nog wat natte krijgen voor het loof, en geen al te vroegen
vries...’
‘Zoodat de boerkens tevreden zijn, Triphon?’
‘Zij hebben er reden toe, Meneere. De rogge heeft wel niet zeer dik geschoofd,
en 't was niet overal even dik; maar de aren waren lang, van 't natte voorseizoen,
en van de zonne zwaar en goed gevuld: schoon stroo en zwaar graan. Van gerst
en tarwe is er niet te klagen, van haver ook niet. Daarbij, ze hebben den tijd gehad
te rijpen, en men heeft ze goed droog binnen kunnen doen, en dat is eerste klas
voor die vruchten. 't Vlas is ook lang geweest, en schoone. 't Is weêre de schuld
van 't nijdig weêr in Mei en Juni: water in de Meie maakt de vlasgaard veie.
Maar Juli was nadeelig voor den klaver, van de droogte. En men zag het aan de
koeien, dat de meerschen ook droog stonden; want zij verminderden ziendelings,
en de boter werd duur op de markt. Maar weet ge nog de vlagen van Half-Oogst?
Dát was goed voor de weiden! En weldra kropen de wiedsters door 't rapenloof,
want het was al gauw doorgeschoten... En dan is het weêr warm geworden, Meneere:
een gewenscht achterseizoen voor 't loof, dat staat te brieschen - als het nu maar
niet te gauw vriest...
De beeten zijn goed: één suiker. En de pataters opperbest: zij hebben weinig of
niet van de plage geweten. Verleden jaar waren zij slecht en weinig, en zij gingen
tot vijftien frank. Nu is het juist 't verkeerde: vele en goede, en aan een koopelijken
prijs.
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Hebt ge al voor uw winterprovisie gezorgd?’
Ik had nog voor mijne winterprovisie niet gezorgd, en... wist dat de zende er eene
jaarlijksche uitnoodiging toe was. Triphon kreeg de bestelling meê, en...
Ik zat weêr in Brussel, in de werkelijkheid, in een wereld die sedert lang poëzie
door cijferen heeft vervangen.

Belgisch pangermanisme
9 October.
In een correspondentie, door het tijdschrift Onze Eeuw uitgegeven, zegt Bakhuizen
van den Brink, in de jaren '40 reeds, dat de Vlaamsche Beweging volgens hem voor
België noodlottig is, daar hij vreest dat het er door vergermaniseerd zal worden.
Thans, in onze dagen, bevreemdend, kon zulk oordeel - al pleit het niet voor het
doorzicht van den korzeligen banneling, die Bakhuizen was -, in 1848 aldus worden
uitgelegd. Jan Frans Willems, vanwege zijn philologischen arbeid aan Duitschland
door sympathie gebonden; discipel, langs Hoffmann von Fallersleben om, van den
grooten Grimm, en, op gebied van taalphilosophie, van Fichte wien hij het programma
van het Belgisch Museum, voor de leidende gedachte althans, ontleende, had, in
zijn propagandazin en in zijn strijdend, geheel karakter, den aandrang gevonden,
wat al te zeer zich Duitsch te toonen; en het kan den Hollandschen geleerde een
fout geschenen hebben, dat Willems, in
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1844, op de eerste politieke Vlaamsche vergadering die gehouden werd - een datum
in de, kenterende, Vlaamsche Beweging - uitdrukkelijk op Duitschland dronk, waar
Wolf, even uitdrukkelijk, in naam van veertig millioen Duitschers, antwoord op gaf.
Dat de teutomanie van Klopstock en van den Hainbund op Willems en zijne vrienden,
in den grond naïeve kamergeleerden eerder dan combineerende politici, invloed
heeft gehad, en den droom van een plat-Duitsch Belgisch wingewest kan hebben
doen rijzen, is wel mogelijk; en Bakhuizen van den Brink, op het uiterlijke afgaande,
kan wel gelijk hebben gehad, toen hij voor ‘vergermaniseeren’ vreesde.
Het was echter zich over den grondelijken aard der Vlaamsche Beweging
vergissen, te meenen dat zij eene in hoofdzaak Germaansche hoofdgedachte
voerde. De Vlaamsche Beweging, in haren geest, in het diep gevoel dat haar
bezielde, was anders. Geboren reeds van lang vóór 1830, was ze ontstaan uit het
diepwortelend stambewustzijn der Vlamingen, en hun omgang, sedert 1875, met
Holland. Het eenheidsgevoel, het bewustzijn dat een onafscheidbare gemeenschap
Vlaanderen aan het Noorden bond, was vooral ná de scheiding, ná 1830, gevoelig
geworden, zoo niet bij het verbasterd volk, dan toch bij sommigen als Willems, en
bepaaldelijk bij Snellaert, den eigenlijken vader der publieke, populaire Vlaamsche
Beweging, die ook de vader der Nederlandsche congressen was - het eerste had
in 1849 plaats -, en, hoe Frankrijk en zijn invloed ook vijandig, de Beweging, meer
en meer eene politieke geworden, op streng, zelfs eng-vaderlandsch,
vastomschreven-Nederlandsch gebied hield.
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Die toenmalige kortzichtigheid van Bakhuizen van den Brink, getuigenis van eenige
oppervlakkigheid in 1848, mag echter thans, op onze dagen, voor profetie doorgaan.
Niet dat de Vlaamsche Beweging, in haar geheel, naar Duitschdom over schijnt te
hellen, maar omdat sedert jaren Duitschland uit de Vlaamsche Beweging profijt
schijnt te willen halen, en er bepaald een neiging bestaat, ook bij eenige Vlamingen,
van onze Beweging eene Pangermanistische te willen maken.
Het verschijnsel duikt nu en dan op; schuchter wel, laat het niet na, ook in 't
buitenland, aan gewichtigheid en omvang te doen gelooven; en nog onlangs - terwijl
de praktische invloed van Duitschland voor België, zoo niet een werkelijk gevaar,
dan toch een opmerkenswaardig feit wordt, - vergrootte wel eenigszins Oscar
Grojean, in de Belgique Artistique et Littéraire de euvelen die ons van Duitschland,
vanwege de Vlaamsch-Germaansche Beweging, bedreigen.
Ik herhaal het: nu en dan gaat in Vlaanderen een pangermaansche vuurpijl op.
De vuurwerkmakers zijn niet talrijk, maar zij zijn druk. Zij schrijven slechte gedichten
en hebben veel spraaks, alles ter glorie van al-moeder Germania. Pol de Mont,
Belgisch ambtenaar, verklaart - wat, psychologisch, wel juist kan zijn, - dat er geen
Belgische nationaliteit bestaat, maar... verklaart het te Dresden vóór den Alldeutscher
Verband; Omer Wattez geeft een bundel Germaansche Beelden uit, verzen die
bedoelen, niet als gedicht schoon te zijn, maar als leidende gedachte den
Vlaamschen lezer voor Groot-Duitschland te winnen; te Brussel wordt, in 1898, door
een oud-Duitsch officier, baron von Ziegesar,
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leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, eene revue gesticht: Germania. Die baron
von Ziegesar, de westelijke voorvechter van den Alldeutscher Verband, nam als
geestelijken zoon een jongen Vlaming aan, wien hij zijn titel naliet: dr. Jef Haller von
Ziegesar. Deze stelde zich bij de laatste verkiezingen kandidaat voor de Belgische
Kamer; men kan zich gemakkelijk inbeelden wat de drijfveer van zijne politiek ware
geweest...
Dat tijdschrift Germania, in zijn dorre drukte - niemand leest het in Vlaanderen,
waar het alleen als vermakelijk curiosum geldt -, laat niet na, met kinderlijke
zelfgenoegzaamheid en vergedreven naïveteit, zijne geheele overgave aan de
pangermanistische politiek te belijden. Duitsche geleerden voeren er, in hun eigen
taal, het hooge woord. Sommige Vlaamsche schrijvers van beteekenis hadden er
aanvankelijk hun meewerking aan beloofd: zij zagen zich weldra gedwongen, door
de politieke wending van dit onverholen-Duitsch orgaan, hunne meewerking te
staken. Germania geldt dus niet door eigen waarde, het is alleen symptomatisch
door zijne strekking.
Maar, Panduitsch verschijnsel, heeft het in België een heel wat sterkeren
ruggesteun gevonden: meer en meer krijgen bij ons Duitsche industrie en Duitsch
bankwezen beteekenis. Antwerpen heeft eene groote Duitsche bevolking. Het is
als een Duitsche neerzetting geworden. De Duitsche doorvoer is er overigens van
1888 tot 1904 gestegen van 500.000 tot 2.400.000 ton. Negen kredietinrichtingen
zijn er meer of minder Duitsch.
De Internationale Bank van Brussel leeft eveneens voor 't grootste deel op Duitsche
kapitalen. De Luiksche Bank insgelijks.
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Voor wat de nijverheid aangaat: het Duitsche Stahlwerkverband heeft middel
gevonden zich in de zaken van het Belgisch staalsyndikaat te mengen; en onze
Nationale fabriek van vuurwapens te Herstal staat in meer dan handelsbetrekkingen
tot het welbekende huis Loewe, van Berlijn.
Nu leidt dit alles wel nog niet tot inpalming. Maar hebben wij, Belgen, niet meer
nog te vreezen voor feiten, zooals Duitsche inmenging in onze industrie en op onze
geldmarkt, dan voor idealistische betrachtingen? En waar wij zien dat aan die
praktische feiten door de nieuwere anthropologische wetenschap wordt gelijk
gegeven; waar germaansche bemoeizucht in het Belgisch huishouden
verrechtvaardigd wordt door den, in Germania hooggeprezen, Reimer, schrijver van
Ein Pangermanisches Deutschland, die, na er op gewezen te hebben dat Duitschland
het uitverkoren land is, verklaart dat de Duitscher tot eersten plicht heeft diegenen
onder zijne broeders te helpen, die onder vermenging met vreemd bloed hebben
geleden, en hun terugkeer tot het land van oorsprong te bewerken; als we leeren
dat, behalve een mooi deel van Europa, België en Nederland tusschen Saksen en
Beieren eene plaats onder de ‘Duitsche’ staten bekleeden; als aan den toekomstigen
koopman of nijveraar op school onderwezen wordt: ‘Kleinere Staate deutscher
Nationalität: Schweiz, Liechtenstein, Belgien, Niederlande, Luxemburg. Diese fünf
Staaten sind entweder ganz oder zum grösseren Teile von Deutschen bewohnt’
(Dr. H. Daniel: Leitfaden für den Unterricht in der Geographie; een veelgebruikt
schoolboek); als hun wordt voorgehouden dat het verlies der
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Nederlanden voor het keizerrijk de ergste slag is geweest: heeft de Duitscher dan
niet alle recht te meenen dat hij werkelijk aan België een weldaad bewijzen zou,
het, als ten tijde van Karel den Groote, in den schoot der Duitsche almoeder toe te
laten, en... is het geen rechtmatige vrees, als we niet zonder achterdocht den
Duitschen invloed stijgen en door landgenooten in de hand gewerkt zien?
Lichtzinnigheid! zal men vergoelijkend zeggen bij die Duitschdolheid van sommige
Vlamingen. Maar lichtzinnigheid waar Duitschland gebruik van maakt om bij ons
talrijke scholen te stichten. Sympathie, die licht te begrijpen is bij Vlamingen, moest
niet tot overgave gaan: en tot volkomen overgave leidt onontkoomlijk, de Belgische
pangermanen te volgen...
Gelukkig is België een land vol gezond verstand. De meerderheid der Vlamingen,
die, hoe aanlokkelijk de voorspiegeling was, reeds van een Hollandsch-Belgisch
verbond afzagen, zullen hun onafhankelijkheid niet aan Duitschland, handen en
voeten gebonden, overleveren. Het ‘Keizerrijk van Karel den Groote’ is niet meer
een reden tot Duitsch-worden, dan de ‘eenheid van oud-Gallië’ een reden tot
Fransch-worden ware. Laat ons de geschiedenis geschiedenis laten; geen al te
groote beteekenis aan de onfeilbare anthropologie hechten: vasthouden aan wat
wij hebben.
‘Mijn vaderland is mij niet te klein’, zei J. Fr. Willems. De pangermanisten zouden
het zeker niet grooter maken...
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Dr. Amand de Vos †
9 November.
Een geel, vermoeid, schuw-ziende, nijdig-ziekelijk aangezicht; een gebogen
gestalte; eene magere, witte hand, die de sigaar langzaam van en naar den mond
bracht; een scherpe en wrokkige blik die achter de brilglazen gluurde; zoo kon men
hem iederen dag, op hetzelfde uur, achter een gelijk glas bier in een koffiehuis
dichtbij 't station te Gent zitten vinden: een beeld van onmachtigen haat, van
onvoldane wraakneming gelijk; de achterdochtige gedaante-zelf van 't ingeworteldste
pessimisme; - in den grond een diep-goed, zeer-edel mensch, voor wien het leven
alleen niet steeds zacht, niet altijd mild was geweest; een fijn-gevoelige, een
lichtgeraakte, bij wien de minste schram een blijvende, kankerende wonde werd;
een in-zich-zelf levende natuur, die vermaak scheen te vinden elke wonde tot meer
leedgenot nog steeds te vergrooten.
Zoo sleet Dr. Amand de Vos, in literatuur Wazenaar, de laatste jaren van zijn
ziekelijk leven, jammerend om eigen gezondheid, jammerend om de slechtheid der
tijden en 't verval der karakters, jammerend om de wankelbaarheid der geesten en
de verslapping - aldus noemde hij het - van onze Vlaamsche letteren: een negeerder,
omdat hij niet wist waar zijne liefde te plaatsen; een idealist, en dáardoor de
eeuwig-gekwetste.
Hij had, student nog in de medicijnen, als literator gedebuteerd met een door en
door gezond boek: zijn, autobiographische, Vlaamsche Jongen; onbeholpen nog in
de taal, onvast van stijl, werd het echter niettemin
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ontvangen als een jongeren broer van Ernest Staes, van Tony Bergmann, als een
werk dat, in zijn persoonlijkheid, eene synthetische waarde bezat: het droeg in zich
den adem van een land en van een deel der bewoners van dat land; in zijn naief
en krachtig realisme zóo frisch, dat het thans nog, na Streuvels en Buysse, zeer
leesbaar, zeer levend bleef en dat sommige deelen als klassiek in de Vlaamsche
hoofden en harten blij-wakker, blij-aandoend voortbestaan.
Maar in zijn Langs ruwe Paden, romantisch-wijsgeerige verzen, of sentimenteele,
schwärmerische ontboezemingen, spreekt reeds de pessimist. De beste deelen
eruit, 't beste van heel zijn poëtischen arbeid, waar hij zich weet te verheffen tot de
mannelijkheid van den Vuylsteke der verhalend-bespiegelende gedichten, zijn echter
niet alleen een klacht: zij zijn een aanklacht.
En nu dacht de jonge krijgsdoctor, de levenslustige, zeer gevoelige schrijver van
Een Vlaamsche Jongen, zijn weg gevonden te hebben: het pamphlet, de uitdagende
kritiek, de beschuldigende satire zou 't wapen worden waar hij, door de lagere massa
heen, zijn weg ter glorie meê zou banen.
Het was, allicht en waarschijnlijk, de vergissing van zijn leven. De gewoonte,
aanvankelijk eene liefhebberij van den strijdlustigen jongen man, die zijne krachten
beproefde - zijne pen in gal en edik te doopen (en Pol de Mont weet dat hij geen
gemakkelijk polemist was!), deed, dat hij weldra alles zwart en leelijk ging zien,
zichzelf vervolgd waande waar alleen zijn hoogmoed even werd gekwetst, en zich
in zulke mate geroepen scheen als publiek aanklager op te treden, dat zijne verwoede
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of bedilzuchtige, openlijke of verstokene aantijgingen niet zonder gevolg bleven: hij
werd gedwongen als krijgsgeneesheer zijn ontslag in te dienen, wat aanleiding gaf
tot zijn boek: Een Officier geworgd in 't Belgisch Leger. Het woord geworgd alleen
toont den geestes- en gemoedstoestand des schrijvers aan.
In 't particuliere leven teruggetrokken, buiten werkdadigen omgang met arbeidende
schrijvers of strijdende flaminganten, werd het bestaan, verbitterd nog door
ziekelijkheid, hem niet aangenamer. Liet hij de pen ook rusten - slechts nog enkele,
verre van goede, verzen schreef hij, nu en dan: een paar balladen en bombastisch
pathos over de Armenische uitmoordingen, - scheen hij in den vrede van den
huiselijken kring te vermilden - want in den grond was hij zielsgoed -: de gewoonte
van wrok en achterdocht liet op zijn geel en gallig aangezicht een rebarbatief, niet
aanlokkelijk masker. Dr. Amand de Vos was, naar uitzicht, niet sympathiek. Hij bleef
de gekrenkte; verzoening had aan zijn trekken de rust niet teruggegeven.
Maar wie den man mocht naderen had aldra eerbied voor hem. Hij wist dat hij
edel was, geestelijk-hoog stond, nooit was afgedaald tot onwaarheid of lagere
karreweitjes.
Dr. Amand de Vos was allen eerbied waard. En, wat beter is: hij blijft voor ons de
schrijver van Een Vlaamsche Jongen.
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‘Pelleas et Melisande’ in den Muntschouwburg
10 Januari 1907
Het is gebogen onder een overweldigenden indruk, onder haast physieke
aandoening, dat ik u vannacht, thuis gekomen van de ‘première’ van Claude
Debussy's ‘Pelléas et Mélisande’, niet mijne meening over dit muziekdrama neer
wil schrijven - eene meening heeft men slechts na cristallisatie van de ondergane
gewaarwording, en ik ben nog steeds onder rechtstreeksche impressie, - maar
aanduiden, voor zoover als doenlijk, hoe dit zoo bijzondere, zoo buitengewone werk
treft en schokt.
Ik verberg het u niet: ik was met wantrouwen naar den Muntschouwburg gegaan,
en zelfs met vijandig wantrouwen. Menschen, in wier artistieken smaak ik gelooven
mocht, hadden me gezeid hoe eene opvoering, te Parijs bijgewoond, ze aangedaan
had als iets onzuivers, iets troebels, en, hoofdzakelijk, onmuzikaals. Dit was bij mij
geen aanbeveling. Is het ‘omdat ic Vlaminc ben’? Ik weet het niet, maar hou van
vranke, bloedrijke, gezonde muziek, die daarom geen fijnheid, geen gevoeligheid
uitsluit natuurlijk, maar die dieper-gaande hoedanigheden dan toch uitdrukt op
duidelijke, echt-muzikale, ondubbelzinnige wijze. Daarom zijn me dan ook, in hun
verheven eenvoud, de klassieken zoo lief, en zie ik met weerzin de latere
toondichters, tot expressie van de eenvoudigste gevoelens, hun toevlucht nemen
tot onverwachte, brutale middelen, die daarenboven buiten hunne kunst, de kunst
der tonen, staan.
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Zoo was ik dan ook met vooringenomen argwaan naar ‘Pelléas’ gegaan. Een
argwaan te grooter, daar ik steeds vrees voor de muzikale adapteering van een
gedicht. En als dat gedicht nu ‘Pelléas et Mélisande’ van Maeterlinck is, hoe zou ik
dan niet nog meer gaan vreezen?
Want onder al de tooneelwerken van Maeterlinck's eerste periode - deze van vóor
‘Aglavaine et Sélysette’ - is er geen dat zoo muzikaal is, komt me voor, als juist
‘Pelléas et Mélisande’. En als ik zeg muzikaal, dan bedoel ik nog niet over de
melodieuze taal en de cadans der perioden te spreken, maar ik meen: harmonieus
in zijne verdeeling en als totaalindruk, en meer nog: beteekenisvol om de rol die
stilte en gesproken uitdrukking, als licht en schaduw op een schilderij, er in spelen.
Ik had het stuk nooit vertoond gezien. Ik ben overigens bang voor
Maeterlinck-vertooningen, die ik te goed ken om niet pijnlijk aangedaan te zijn door
het valsche, op de planken vertienvoudigd, dat ik al te goed in zijn werk onderscheid.
Maar bij herhaalde lezing heeft me steeds in ‘Pelléas’ dat bewustzijn van den schrijver
getroffen, die, beter dan in al zijn vroeger werk, buiten de woorden om, wist hoe te
roeren eenvoudig door 't verdeelen van zwijgen en spreken. En 't was die
hoedanigheid - eene muzikale, gij zult het toegeven - die aan de geuite volzinnen
eene diepere beteekenis, een ondergrond van eeuwige waarheid scheen te geven,
die anderen, louter-dichter, eerder in allegorisch vertoon of symbolisch samenstellen
hadden gezocht.
Het legt u uit hoe ik bij voorbaat eene betoondichting op ‘Pelléas et Mélisande’
niet alleen gewaagd, maar
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brutaal vind, evenals ik muziek op de liederen van Verlaine of op de ‘cantiques’ van
Racine brutaal zou vinden; daarom was het dan ook met tegenzin, en alleen
gedreven door plichtbesef als journalist, dat ik hedenavond naar den
Muntschouwburg gegaan was.
Nu ben ik terug-gekeerd, en - beken zeer nederig, dat mijn vrees voorbarig was:
de muzikale verkleeding van ‘Pelléas et Mélisande’ heeft meer en beters gedaan
dan me te treffen in mijn gevoel, ze heeft me, verre van het te mishandelen,
Maeterlinck's drama dichter bij gebracht, ze heeft er de tragiek van verdiept, de
menschelijkheid verruimd, het soms-puëriele der taal verinnigd en veredeld; in hare
kieschheid heeft ze om 't sprookje de fijnste sprookjes-atmospheer geweven; in
haren humanen zang hebben de Maeterlincksche poppen eene groot-menschelijke
ziel gevonden.
Muzikale verkleeding... Maar is dit nog muziek, heb ik me-zelf afgevraagd. Want
dit werk is zoo verbijsterend-nieuw, zoo ongewoon, zoo buiten al 't bestaande, dat
men twijfelt, en dat uw oor zich weigerend schrap zet, aanvankelijk. Zoodat ge, bij
't begin, van den weg gebracht zijt, wrevelig wordt, niet weet waarheen ge gebracht
wordt. Het is die bevrediging niet, die geruststelling, die de eerste eisch is voor, en
de eerste factor van het aesthetisch genot. Die opvolging, in trager of rasser tempo,
van tonen die soms schrijnend-wanklinkend zijn, die aanhoudend-pijnlijk aandoen,
waar alle melodische lijn uit geweerd is, die nog spreken alleen in de diepe en
sobere, subtiele en vreemde orkestrale kleuren: zij brengen uw muzikaal gevoel in
de war; zij doen niet aan zooals muziek gewoonlijk aandoet; zij werken
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picturaal... zooals sommige ‘nocturnes’ van Whistler, sommige schilderijen van
Sauter eerder muzikaal aanspreken, zooals de poëzie van René Ghil in hare plastiek
orkestraal is: eene onzuiverheid dus in de gebruikte middelen, een ineensmelten
van kunsten die naar hun aard verschillend zijn, of, beter gezegd, de bedoeling van
indrukken te wekken, die alleen door eene andere kunst worden teweeg gebracht.
Ziedaar, aan de oppervlakte, deze muziek van Debussy, waarvan men dan terecht
betwijfelt, bij een eerste hooren, of ze nog wel muziek is.
En nochtans, ze is het, en van de allerzuiverste. Men bemerkt het al dadelijk bij
den aanvang van het tweede tooneel. De moeder van Pelléas leest een brief voor;
het is heel eenvoudig: een spreken op den juisten toon van het uitgedrukte gevoel.
En zie, onmiddellijk, gaat uw hart open; gij keert terug tot de bronnen der muziek,
gij hoort de antieke melopee, de Helleensche cantilène zingen; gij nadert tot bij de
zuivere en zoo natuurlijke dramatiek der Benediktijnsche muziek-liturgie; en dat is
hier, in zijn savanten eenvoud, bij Debussy zoo nobel, de klank is zoo verrassend
juist, de lijn is zoo sober en zoo puur, dat de toover zich van u zonder overgang
meester maakt en ge weer, ditmaal zuiver-muzikaal, aan 't meêvoelen, aan 't
meêlijden gaat, zóó dat die geraffineerde eenvoudigheid, men zou haast zeggen
eentonigheid, u weldra niet meer loslaat, u meesleept in afgronden van gevoel, u
door zijne echtheid, zijne verrassend menschelijke diepte haast aan 't weenen brengt
om eigen wee of vreugde, en u eindelijk, bij 't slot, dat groot sereen geluk laat, dat
ge alleen bij zeer buitengewoon kunstwerk ondergaat.
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Dat de middelen die daartoe worden aangewend niet der muziek behooren, niet
vrank-muzikaal zijn, alleen door hun dubbelzinnigheid indruk maken?... Maar wie
denkt er nog aan, als die muziek hem gelukkig heeft gemaakt! Aanvankelijk, ja, kan
men vitten; komt echter de roes, voelt men zich wegsmelten in die
gevoelsheerlijkheid, is men, met heel deze hijgende tooneelzaal, verloren in die
sober-verhevene klankentaal, wat kan me nog de technische beteekenis van
Debussy's werk schelen? En vooreerst denk ik nog aan muziek? Neen, ik ben een
mensch die door kunst ben opgenomen, die in mij het zalig louteren der kunst gevoel;
ik vergeet de middelen; ik weet niet eens meer of het oor-indrukken zijn die me
genieten doen: ik geniet, eenvoudig, en is dat niet het allerhoogste?
- En kom ik wat nader bij meer praktische werkelijkheid; ga ik aan 't analyseeren:
bemerk ik dan niet dat - buiten de muzikale middelen om, die niet in mijn bevoegdheid
liggen, - me hier een werk toespreekt welke me, om zijn gedragenheid, om het
gevoel der verhoudingen, om de zuiverheid en de juistheid der uitdrukking, om de
klaarheid eindelijk waarmede het, den eersten vreemden indruk overwonnen, aandoet
als alleen klassiek werk heeft gedaan? Wat kan me dan nog eenige vreemdheid in
het uiterlijke, het staan buiten de geijkte vormen geven, waar ik, met afgedwongen
eerbied, sta voor zúlke gewaarwording?...
Meer kan ik thans van Debussy's ‘Pelléas et Mélisande’ niet zeggen. Ik herhaal
het: dit is meer een rechtstreeksche indruk dan een vaste, overtuigende meening.
Een tweede opvoering, waar ik meer bewust zou luisteren,
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waar ik mijn gevoel in zou toomen en mijn aandacht meer spitsen zou, deed
misschien een gedeelte van mijn geestdrift ineenstuiken. Koele ontleding zou mij
misschien de bekentenis afdwingen, dat ik me heb vergist. - Maar, behalve dat ik
geen musicus ben, wensch ik ook niet als dramatisch criticus op te treden, waar ik
zoo teeder en zoo heftig heb gevoeld en genoten. En dat is toch ook een criterium,
zou ik meenen, dáar vooral waar een heele zaal, eerst vooringenomen als ik-zelf,
bij het einde der laatste bedrijven tot twaalfmaal toe de vertolkers terugriep.
De vertolking was nochtans, behalve de heerlijke Mélisande - mej. Mary Garden,
van het Opéra Comique -, niets meer dan verzorgd. De decors waren, op twee na,
schreeuwerig. De tooneelschikking wel goed, maar zonder wijding toch.
Maar ziet ge, daar was de muziek, die geen muziek meer is misschien, maar die,
door een liefdevol orkest vertolkt, een onvoorbereid publiek aan 't weenen en aan
't sidderen heeft gebracht...

Priester Ad. Daens †
15 Juni.
Heel de politieke wereld, heel het land is onder een diepen indruk: Priester Daens,
meldt de telegraaf, is gisterenavond gestorven; en 't is alsof één der veren van onze
volksmacht gesprongen was, eene drijfkracht uit het leven van de Vlaamsche
volksbeweging plots met lamheid werd geslagen. Men wist dat hij sedert maanden
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ziek en bedlegerig was, dat zijn kwaal niet kon genezen; maar niemand onder zijne
vrienden, en ook buiten den kring der vertrouwden, kon gelooven dat het einde zoo
na was, van een man, van een reus, waarvan ze de physische weerbaarheid
onuitputtelijk, de lichaamssterkte ook zeer groot wisten. Het nieuws van zijn dood
is algemeen op verslagenheid ontvangen, ook bij de politieke vijanden, die wisten
welke natuurkracht Daens was. Want ieder gevoelt het: er is iets veranderd in ons
politiek leven; zelf sedert jaren uit de Kamer der volksvertegenwoordigers gedreven,
beheerschte zijn geest er nog sommige besprekingen; men mag zeggen dat het
aan hem te danken is, zoo een deel der rechterzijde zich verjongd, zich omgeworpen
heeft, en tot een klaarder beeld der sociale toestanden is gekomen. En toen de
priester, doodziek, zich aan zijn bisschop onderwierp, kon hij met gerust geweten
aldus aan zijn politieke loopbaan vrijwillig een einde stellen: zijn werk zag hij, in de
groote lijnen met meer vastheid als hij had verwacht, in het Parlement bestendigd.
Want het is de geest, de geestdrift, en vooral de oneindige, gepassioneerde liefde
voor het volk, die in priester Daens belichaamd waren, welke aan een deel der
katholieke vertegenwoordigers, al zullen zij 't misschien niet bekennen, de oogen
heeft geopend op het ‘something rotten’ dat verholen in hunne partij kankerde, en
hun doen inzien heeft dat het beste middel nog om collectivistisch socialisme te
bekampen eene ruim-opgevatte, rechtvaardige, democratische sociale wetgeving
is. Priester Daens mocht gerust zijn oogen naar de eeuwigheid keeren: het zaad
dat hij gezaaid had was aan 't keesten en aan 't kiemen.
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En nochtans gevoelt ieder wel dat, zoo 't raderwerk in gang is, de gebiedende adem
gaat ontbreken; de ziel is gebarsten: gaat het werktuig niet stil vallen?
Een wonderlijk figuur, die man. Toen ik hem voor het eerst zag, zetelde hij nog
niet in 't Parlement; het was te Boom - een land van arme steenbakkers - van waar
ik naar Antwerpen zou reizen. De trein ging voortgaan, toen ik opeens de hooge
gestalte van een priester door een talrijke schare schrompele werklui naar 't portier
van mijn coupé als 't ware dragen zag. Hij, onder zijn borstelige wenkbrauwen, zwart
gebleven terwijl het ruige haar gansch wit was, glimlachte goedig, al had hij nu juist
geen sullig, veel meer een stoer en vastberaden gelaat; de werklui zagen naar hem
op als naar een vader, een vertrouwden herder, waar ze alles aan hadden gewijd
van liefde en trouw. En toen de trein afvoer steeg vol warme genegenheid uit hunne
borsten: ‘Vivan paster Daens!’ - Zoo maakte ik zijne kennis.
Die toewijding der Boomsche steenbakkers was geene uitzondering: het was één
der vele vormen van het zelfde verschijnsel over heel Vlaanderen en Brabant heen.
Geen volksleider werd ooit als hij met evenveel liefde, met evenweinig achterdocht
door zijne aanhangers gevolgd. Wat die man dan ook, door zijne overtuigingsmacht,
voor den Vlaamschen landbouw, zooniet rechtstreeks, dan weêr als bezieler en
aangever, gedaan heeft, is niet te schatten. Bekampt nochtans door razerige
plattelandspastoors, vond hij, alsof het niet anders kon, alsof niets vat kon hebben
op deze apostelsmacht, gehoor waar hij het wilde; en zoo zijne partij, die der
Christene, ‘groene’ demokraten, geen gelukkig beloop, geen
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verdere ontwikkeling mocht beleven, dan ligt het zeker niet aan zijne liefde en
populariteit, maar is het aan de zwakte, of de afvalligheid - waaronder die van
minister Renkin de bekendste is - zijner luitenanten en medewerkers te wijten.
Het weerstandsvermogen, de taaiheid van wil en doordrijvendheid van priester
Daens zijn ontzagwekkend geweest. Zijn strijd tegen Woeste, zijn strijd tegen den
Gentschen bisschop, Monseigneur Stillemans, hebben iets episch', dat alleen een
Balzac zou vermogen te schilderen.
Ik zie hem nog in de Kamer tegenover zijn aartsvijand staan: tegenover den
schralen, scherpen, bijtenden Woeste, den eik-sterken, breeden, toornenden Daens,
uitmakend, beschuldigend, verdoemend; terwijl Woeste, onbegrijpelijk, als met
stomheid was geslagen, den doordringenden, doordrillenden blik van zijn
tegenstrever ontwijkend, en geen antwoord vond dan slinksche afwijkingen. Want
zijn schrik voor priester Daens was instinctmatig; dit koel en scherp verstand scheen
door een onontkomelijken angst verbijsterd, waar de afvallige priester zijn mond
opendeed; Adolf Daens was als het slechte geweten van Karel Woeste.
En dan, tegenover zijn bisschop. Men moet Monseigneur Stillemans kennen, om
het grootsche van den strijd te beseffen: een natuurkracht als de weerspannige
pastor-zelf, een wil even onbuigbaar, een koppigheid en een autoritarisme, die de
koppigheid en het autoritarisme van den getroffen priester even vurig wekken
moesten. Het ligt niet op mijn weg, hier te onderzoeken of de politieke man den
priester tot opstand mocht voeren,
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dan of de priester den politicus het zwijgen op te leggen had. Ik constateer alleen
hoe elk in zijne rol, de boomstoere pastor en de machtige, apoplectische,
imponeerende bisschop, objectief bezien, prachtig waren: een strijd, een worsteling
beter, van echte, Vlaamsche reuzen.
Nu was, in de laatste maanden, den priester vergiffenis geschonken; de politieke
man had den zwaardgordel ontgespt. Toch wilde niemand gelooven dat het een
einde was. Zijn broeder, Pieter Daens, had, bij mogelijke beterschap, een
verklarenden brief, iets als een politiek testament beloofd. Ook dát is ons onthouden.
De hand was voor goed verlamd; de tong zou eeuwig zwijgen. Maar de geest leeft
over het katholieke Vlaanderen; en hooger, beter begrepen, langer zal hij leven dan
al wat reactie er tegen vermogen zal. Neen, voor Vlaanderen kan pastor Daens niet
dood zijn.

Paarden
17 Juni
Gisteren heeft mijn vaderlandsch hart meer genoten dan bij de schoonste
parlementaire redevoeringen: ik heb het puik der Belgische paarden gezien. Het is
een opwelling van nationalen hoogmoed geweest, een feest voor mijne schoonste
overtuigingen, een gejubel in mijn binnenste om eene heerlijke wezenlijkheid: ons
land heeft heerlijke hengsten. En ik was de eenige niet om innerlijk te juichen en
gelukkig te zijn; we waren minstens met ons tweeën; en de tweede was: Zijne
Majesteit Leopold de Tweede.
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Dat was weer in het Paleis van het Halfeeuwfeest te doen: een gebouw dat evenzeer
tot ultra-moderne fancy-fairs als tot middeleeuwsche steekspelen, tot
tentoonstellingen van automobielen, als tot blaffend vertoon van zonderlinge
ras-honden dient, en waar ik, om zijn gebrek aan intimiteit evenzeer als aan
grootschheid, maar niet aan gewennen kan, in welke verkleeding het zich voor
moog' doen en wie het ook bewone: mondaine flirt of kwalijk-riekende paardenteelt.
Ditmaal had er de prijskamp voor Belgische teelt- en trekpaarden plaats. Buiten
de koning en ik, was het er vol met een zonderlinge verwarring van sjieke dames
en zelfvoldane kweekers, van edellieden en stalknechts. Het was er warm; wie aan
hooikoorts lijdt - en die zijn in dezen tijd niet zeldzaam - kon er zijn stikkende keel
gorgelen aan walmend zand en zaagmeel; wie eksteroogen heeft kon het gewicht
meten van een stevigen boerenhiel. Maar er waren prachtige paarden; magnifieke
paarden; en er aan te denken laat me vergeten hoe ik er van de warmte heb geleden,
hoe mijn hooikoortsige keel er gloeiend werd als een mond der hel, en hoe mijn
teenen er de folteringen van 't martelaarschap ondergingen.
't Overwicht, bij het herdenken, van aangename moreele indrukken op
onaangename physieke indrukken, heet men: geluk. En zoo ben ik nog steeds bij
voortduring gelukkig om den bewonderingswekkenden stoet prachtdieren, waarvan
'k me nog steeds de ongeduldige waardigheid, het snuiven en grootsch-sierlijke
stampen, het rimpelend nekkebuigen, het schichtige loenschoogen herinner, terwijl
ze, machtig bijna als olifanten, en hoeveel schooner, ons voorbij togen, de manen
in dunne, stijve
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vlechtjes gevangen, de staart tot een dikken wrong opgebonden, de beenspieren
trillend, de flanken van machtige aderen bebocheld, het kruis weerzijds stijgend en
dalend bij iederen stap, kwijlend het bekkeneel dat bijt op het mondijzer, de lange
gele wimpers sidderend onder 't kittelend voorhoofdhaar, en, welgeteekend op de
borst, de telkens zwellende, dubbele borstspier. Zij togen, schuw of welvoldaan,
een al te kakelend publiek voorbij, dat aan den Koning, dezen professor van alle
energiën, dezen proever van elke bewuste macht, dezen bewonderaar van alle
physieke schoonheid en krachtsuiting, eene les van gelukkige aandacht had kunnen
nemen. Zij togen voorbij, purper-zwart en vurig-vaal, heller de Brabantsche met
haast witte manen, donker of dieprood de kleinere Ardenneesche: de nog-zogende
merries met zware schoften, verzeld van hun veulen, waarvan het haar nog wollig
stond en onblinkend; de breed-nekkige hengsten die steigerend zijn en trappelend
op hunne achterbeenen, en verveeld gaan draaien, en bewegen de krommende
onderlip, en weten te buigen den nek als alleen men van geiten verwachten durfde;
en rustige ruinen, waarvan de schonkige schouder de pezen teekent als van
windhonden. Zij togen voorbij, en 't was mijn land dat voorbij toog in zijn machtige
en taaie schoonheid, in zijn pezige gerustheid, in zijn zware weelderigheid; en ook
in zijn ongeduld om alle intoomende overheersching, in zijn goedwillige werkkracht,
in zijn blijde teeltmacht: zinnebeeldige tocht van alle deugden en alle bewustheid,
van alle koppige overlevering en alle verzekerde toekomst. En het was, geloof me,
om van te sidderen.
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Er ware een geschiedenis te schrijven van de opvatting waar paardenschoon door
de eeuwen aan onderworpen is: van de Assyrische paarden, gelijk de bas-reliefs
van Louvre en British Museum ze ons toonen, tot de wedrendieren van Géricault,
welk een afstand! Van de kleine, pezige, en toch breeknekkige, breedborstige
hengsten van Phidias in de cella van het Parthenon, over de dieren heen van
Colleone en Gatta Melata, en 't zware strijdros van Lodewijk XIV, en de nerveuze
merrie waar Meissonnier keizer Napoleon op te dribben zet; tot op de fijnkoppige,
dunbeenige, schraalflankige paarden, die ik dagelijks van de wedrennen uit
Boschvoorde of Groenendael afgemat en knikkeknieënd terugkeeren zie, en die
alleen nog in den prikkel van eieren en champagne de kortstondige krachtsinspanning
vinden, om, met een man-als-een-krekel op den rug, als een wervelwind in een
kring rond te loopen: welk een les, welke een voorbeeld en bewijsvoering van en
voor menschelijke ontaarding!
Jawel: menschelijke ontaarding. Want paarden zouden, evenals alle dieren, in
onverslaafden toestand, door eene duistere natuurwet naar niets dan tot
vermeerdering, althans naar het bewaren, van eigen schoonheid streven. Maar als
de mensch er zich eenmaal mee bemoeien gaat! De Assyriër, jager, zocht het
trekdier dat vlug en veerkrachtig-taai kon zijn; de Griek zocht voor zijn dier wat hij
zich-zelf als ideaal had gesteld: een schoone ziel - in casu: potentiëele kracht - in
een schoon lichaam; de decoratieve Renaissance-man behield fijnheid in de
grootschheid; de heldhaftig-klassieke zeventiende eeuw zocht de machtige en toch
zuivere vormen; het Napoleon-
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tische keizerrijk had het meest-praktische aan sterkte en uitstaansvermogen noodig
(en het Arabische paard vierde zijn intocht in West-Europa); en wij? Wij kennen
geene kracht meer dan het ‘coup de collier’; de schichtige en spoedig-lamme
inspanning; het spasmodisch en weldra reutelend-veege zenuwspannen; het struggle
for life bij horten en stooten, zonder doordrijvendheid als zonder bewustzijn van
eigen sterkte. Het komt er thans op aan, genoeg prikkels te bezitten, om, waar het
hoort, den formidabelen stoot aan te durven, - en daarna, misschien, aan den stoot
te bezwijken. Wij, twintigsteeeuwers, mogen ons spiegelen aan onze wedrenpaarden.
En 't is niet voor niets dat de jockey een der bewonderde koningen van den dag is.
Want de evolutie van het paard ligt aan de evolutie van het begrip kracht. Vroeger
verwachtte men van kracht eene voortdurende werking, eene rustige
voortvarendheid; kracht was geduldige en blije taaiheid. En thans? Kracht, dat is
de jockey die de heele week lam ligt, om 's Zondags de uiterste spanning te bereiken,
en dan weer lam te vallen. Kracht is sluwheid en durf geworden, en niet langer meer
eerlijke en gestadige oefening. Kracht is geen heerlijk vermogen meer, maar een
geniepige slechtheid, haast.
Ga nu maar niet meenen, dat ik gisteren aldus aan 't filosofeeren ging, toen ik die
schoone boeren-kinkels hunne paarden, die nog schooner waren, voorbij zag leiden.
Ik had al genoeg werk met bewonderen. Maar was die bewondering niet reeds een
gevolg van onbewuste blijheid, omdat men hier te lande nog zulke schoone, gezonde,
klassiek-machtige, eerlijk-rustige beesten te telen weet?
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Geschied- en oudheidkundig congres
V
Gent, 7 Augustus
‘Anno incarnationis MCLXXX Philippus, comes Flandrie et Veromandie, filius
Thirici comitis et Cibilie, fecit hoc castellum componi.’
Aldus liet, boven de groote oprijdeur van zijn Gentsche versterking, toen de
bouwmeesters de laatste hand er aan hadden geleid, graaf Philips, zoon van den
Elzatischen Diederik, der eeuwigheid weten, dat hier éen der machtigste
middeleeuwsche Steenen onder zíjne bevelen was voltooid, daar hij het kappen liet
in een bloemvormige holte, en zooals het ons thans nog is bewaard...
- En het rijst, dit woest-uitziende, stoere en stroeve Gravenkasteel, de oudste
versterkte woning die we bezitten in België (sommige deelen zijn van de 10e eeuw
reeds), tegen den hemel aan, met zijn gekanteelden toren, grauw in den zonloozen
middag, vervaarlijk tháns nog, oppermachtig gebleven over een gansche stadswijk
die ik u schetste in het Patershol, bral als eene uitdaging, lomp en zwaar als de
zekerheid der overwinning. Hersteld vóor enkele jaren, en nog wel góed hersteld,
al heeft men misschien hier en daar wat veel bijgebouwd en zijn het de herstellers
niet geheel eens over sommige gerestaureerde delen, staat het daar weêr in al zijn
brutale macht, getuigenis, herrezen beeld uit de schrikkelijke Middeleeuwen, van
een tijd die in de Middeleeuwen-zelf niet onder de makste was.
Ik herinner me nog goed het uitzicht ervan toen ik
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een kind was: een zware poort, boogvormig, tusschen twee hoektorens; achteraan,
boven verweerde, vormlooze muren, een hoog, vuil-rood pannendak waarboven
een vierkantig plat-formken; en er omheen 't vermakelijkst samenstel dat men denken
kan van huizekens, trapgevelkens naast de schijnheilige rechtlijnige architectuur
van vóor vijftig jaar, waarbinnen het wroette en wriemelde van drinkende
groentenboeren en kakelende haringverkoopsters; want we zijn op de groentenmarkt,
waar ook de vischmarkt - een mooi gebouw - op uitgeeft: een bont gewemel, 's
Vrijdags vooral, van schreeuwende mannen, die groote manden kleverige en
blinkende visch aanzeulen; de uitstalling, hoog-gekleurd in de felle zon, van
sinaasappelen en zilverige uien, van scherpgroene of blauw-roode koolen, van
mat-blanke rapen en teêr-oranje wortels; waarboven de roode of geelgrauwe koepel
van reuzige paraplus over het gesnap der koopvrouwen, die, bont gerokt en
gehalsdoekt, heete koffie slurpen en blinkende ‘mastellen’ - een klein gebak knabbelen, terwijl zij afdingende koopsters met scheldwoorden of kleineerend
smaadgebaar afwijzen, of met den wijsvinger een tik geven op eene te traag dalende
weegschaal vol stoffig-blauwe pruimen, onder het oog van een goedjonstig en
weinig-imponeerend politiedienaar. Er omheen, de zacht-roode gevels, blank
doorschreven, van 16e- en 17e-eeuwsche huizen, waaruit men nieuwe kopjes koffie
aldoor maar aandragen ziet, en klinkt nu en dan de grove pret om eene of andere
schuine zegging, terwijl daarboven uit gilt de stem van den roeper der vischmijn:
‘een-en-twintig, twee-en-twintig, niemand meer?’, waarop het
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antwoord: ‘mijn!’, en een klop met het houten hamerken, en de toezegging: ‘voor
Sosse de Muis’ - eene der voornaamste dames van deze koopplaats...
En daartegenover, gesloten en stom, weemoedigtrotsch, ondoordringbaar en
onaantastelijk, de oprijdeur van het Gravenkasteel, in zijn bang-makende statigheid...
- Het is een heele lijdensgeschiedenis. Opgetrokken tusschen de tiende en het
einde der twaalfde eeuw, werd het op het einde der 18e eeuw verkocht, en in
fabrieken en werkhuizen veranderd; werklui-families leefden er, van alle daglicht
kwasi afgesloten, als mollen of middeleeuwsche laten. In 1872, toen het geheel
gesloopt zou worden, redde en kocht de stad het ingangsdeel; in 1887 zou Baron
de Maere - definitief de held der laatste maanden - weêr de reddende engel zijn:
wat van de gebouwen overbleef werd door zijne zorgen onteigend en thans loopt
de herstelling, onder degelijke leiding en zonder te groote spaarzaamheid, ten
einde...
- Hoe zijn ze me vertrouwd, die oude, ruige muren, die duister-dalende
wenteltrappen, die onderaardsche gevangenis waar wij tot duizelig-wordens toe in
staarden, die oneindige zalen met hun heerlijk zomer-namiddaglicht, en eindelijk,
op levensgevaar verwonnen, daar heel omhoog, over onzekere balken en wippende
zolderingen, heel daarboven de vrije lucht weêr, en de verwonderlijke panorama
van de geheele stad die uitstraalt over de eindelooze, verwazende vlakte, waar 't
zilver der Leie verguldde in de dalende avondzon, en lood-kleurig werd de Schelde
die loom het Oosten invoer. Uit al de kerketorens tampte het voor den vesper en
het lof van dankzegging. Het stadsgeroezemoes rees hier als een stil en
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teeder geprevel. En de vriend, die me trouw in zulke avonturen begeleidde, al heb
ik hem in jaren niet meer teruggezien, al zijn we voor eeuwig misschien gescheiden:
ik kan aan hem niet denken zonder verteedering, om deze uren die we in deze
puinen doorbrachten, vóor 't stomme aangezicht van het verleden, bang haast, en
bewonderend...

Verkiezing op het dorp
23 October.
Mijne vaderlandsche plichten en de eischen der kieswet - men moet drie jaar in
dezelfde gemeente verblijven om er kiezer te zijn - hebben mij Zondag laatst naar
het dorpje aan de Leie terug geroepen, waar ik vroeger gewoond en de schoonste
jaren van mijn leven gesleten heb; een deel van den gemeenteraad moest er
herkozen worden, en, men had mij verwittigd, de strijd zou homerisch zijn. Het zou
er, op dit kalme plekje gronds, op dit verloren hoekje van Vlaanderen dat niemand
kent dan omdat er eenige kunstenaars wonen, het zou er ditmaal stuiven; al te lang
was het er vredig toegegaan; wie vroeger eenmaal in ‘de Wet’ gekozen was zat er
voor heel zijn leven, mocht in zich de zekerheid van zijne onaanroerbare gezetheid
met evenveel recht en reden als een lid der Koninklijke Vlaamsche Academie dragen;
- maar nu zou het veranderen, het moest veranderen: eene oppositie had zich
gevormd, die mopperde als ze niet schold, in de herbergen samen kwam zweren,
luidop de straatverlichting laakte en met bedekte woorden
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insinueerde dat de schepene van openbare werken omgekocht was door den
ondernemer van 't plaveisel aan het Klein Kasseidje. Het werd allengerhand
verschrikkelijk. Men zag den burgemeester zijn bol gezicht in al de plooien van zorg
en kommer zetten, terwijl het rosharige, vlammende hoofd der tegenpartij plechtig
aan ieder die het hooren wilde, verklaarde, dat, zoo hij gekozen werd, nooit de
gendarmes nog op het dorp de wildstroopers en nachtelijke visschers zouden komen
verontrusten. Er werd bedenkelijk geknikt als de gemeentelijke finanties ter sprake
kwamen. Er werd smalend geglimlacht als over den ijver van zekeren wethouder
gesproken werd. Men noemde het wraakroepend dat sedert tien eeuwen reeds de
kerketoren van eene horloge, waar hij alle recht op heeft, gespeend was gebleven.
Er werd gefluisterd dat de koster zich bij 't leveren der steenolie voor de kerk aan
concussie schuldig had gemaakt. En men had plots ontdekt dat het onderwijs
geenszins deugde. Zag men overigens niet dit vreeselijke gebeuren: de
schoolmeester die iederen Zondag het Vlaamsche Tooneel te Gent bezoekt, terwijl
het bier der plaatselijke herbergiers in de kelders ongedronken ligt te verzuren?
Wist men niet dat hij vetbetaalde lessen aan de zoontjes van een kasteelheer gaf,
terwijl de kinders der tweede klasse niet eens bevroedden dat het land van hun
vader een parallelogram was, en dat een goedgevormde beuk mag bogen op den
titel van cylinder?... Het waren de eenige grieven niet tegen het heerschende
gemeentebestuur: men kreet het uit dat het een verzameling vrekken was; wel is
waar sprak men langs een anderen kant van geldverspillers die de centen der
parochie zoek hadden gebracht... En
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zoo waren honderd vijftig der tweehonderd zeventig kiezers, na menig ‘reiske’ pinten
bier, er toe gekomen te vinden, dat er inderdaad ‘something rotten’ in het bestuur
van het dorpje aan de Leie was; hadden ze Ibsen als courante lectuur gehad (maar
het onderwijs is zoo verachterd!) dan hadden zij gesproken van ‘een lijk aan boord.’
Nu stelden zij zich tevreden energisch de leiders der oppositie te helpen, die hun
met klem de schalen van de oogen hadden doen vallen - anderen zeiden dat
diezelfde leiders in diezelfde oogen integendeel groote hoeveelheden zand strooiden
- zij stelden zich tevreden energisch met pinten-drinken te steunen wat hun
onbetwistbare waarheden scheen. Er moest verandering komen; de toekomst stond
op het spel; een zondvloed was nakend als het zoo duren bleef; het oude dorpken
moest den vooruitgang kennen, wilde het voor ondergang gevrijwaard zijn...
Ziedaar wat men mij had geschreven: ik vreesde het dorp in rep en roer te vinden,
als ik, nu Vrijdag geleden, aankwam. Ik vergiste mij: alles had de vroegere rust
bewaard. De groet van Peetje Lauwaert was even gracielijk, de glimlach van Treeze
Verkerke even nederigvriendelijk als vroeger. Op de lage October-vlakten, in den
kouter waar de schrompele huizekens rooken, zag ik dezelfde gestalten aan 't werk
van voorheen: de laatste aardappelen was men er aan 't rooien; een zaaier smeet,
langstappend, rhythmisch het roggezaad uit; gebogen vrouwen sneden raaploof;
en tegen avond rekten de lange slierten blauwe rook van de ‘patatervierkens’ over
de oneindige einders hun blijvende lijn... De menschen spraken mij aan: het jaar,
heette het, was goed geweest,
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de halmen vol en het stroo lang; deze had zijn twaalfde kind gekregen, gene zijn
koe was gestorven... Het was het eenvoudige leven van vroeger gebleven, dezelfde
vriendelijke rust, dezelfde teedere schoonheid die ik zoo dikwijls genoten had. En
ik kon me dan ook niet voorstellen dat het met ‘de Wet’ anders zou worden: vóór
de oogen mijner herinnering zag ik in de toekomst als in het verleden elk raadslid
naar de vergadering trekken als te elken maande: 't witte hemd versch uit de plooi,
't lakensche pak goed uitgeborsteld, de dikhuidige schoenen, waar de eksteroogen
in bulten, geblonken als zwarte spiegels. Ik zag ze, diepzinnig of monkelend, gaan:
boer Ivo met zijn zes teenen en die zooveel verstand heeft van beesten, Nandje de
timmerman met zijn traag en aarzelend woord dat klinkt als een aarzelend fluitje. Ik
zag het nijdige wethoudertje dat zoo naïef met zich-zelf is ingenomen; ik zag den
slungeligen burgemeester die niet goed wegweet met zijne handen; ik zag den
zenuwachtigen, danig beleefden secretaris. En ik zag ze allen, voor thans en altijd,
gezeten ter vergadering, aarzelend en verlegen in hun verantwoordelijkheidsgevoel,
gezamenlijk de gemeentekas met zorg en schrik beglurend. En ik kon me niet
voorstellen dat er iets veranderd was, dat er iets veranderen zou, dat er iets
veranderen kon.
Toen ik echter mijne vrienden de artiesten 's avonds opzoeken ging - ik zal hunne
namen niet verklikken - hoorde ik dat die kalmte niet veel meer dan roereloosheid
vóór het onweêr was. Poorterken had zijn eigen vader met zijn geweer bedreigd
om hem duidelijk te maken dat stemmen voor de oppositie een plicht was. Pierke
Bakkers had aêmechtig verteld dat de tegenpartij aan
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arme menschen als hij het dubbel zou geven dan meneer de pastor; en iemand
was zot geworden, stapelzot, razendzot, zoodat hij nacht en dag moest bewaakt
worden, uit vrees dat hij zijn buurman, dien hij zich voorstelde de duivel te zijn,
vermoorden zou, van wege een stuk kaoetsjoek dat deze had aangeraakt...
Er was erger en angstwekkender: groote landeigenaars hadden hunne pachters
verwittigd dat, zoo de oppositie in meerderheid kwam, de huishuur zou worden
vermeerderd. Er groeide zorg en woede in de gemoederen. De trage geesten waren
aan het tobben of rumoeren gegaan. Uiterlijk zag men er weinig van; langs binnen
was het aan 't laaien.
Ik werd het later gewaar, als ik, ter documenteering, de ‘staminee's’ bezocht, in
het gevolg van den, hierverblijvenden, stedeling, die als eerste opponent optreedt.
Toen zag ik dat er werkelijk beroering heerschte. De hoofden gingen naar elkander
toe; er werd gemompeld; een vloek rees, er werd geschreeuwd weldra: de boel
moest de lucht in; het mocht niet blijven duren, het zou er Zondag stuiven...
Zondag is nu drie dagen voorbij reeds en... de verandering is al heel gering
geweest. Veel spanning wel in de Zondaglucht, naar de groote kalmte op van de
witte wolken die over de onberoerde velden hingen. Eene aarzeling, een vrees voor
de voorspelde ruzie, te avond, als men zal gedronken hebben...
Deftig gingen zij, alleen of in geheimzinnige groepkens van drie-vier naar de
gemeenteschool, waar gestemd werd. Ook daar gespannen kalmte; weinig aandacht,
tenzij eene vreezende, voor de uitdaging die de oppositie op
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een wit doek heeft laten schilderen: ‘Duizend frank aan wie bewijzen kan dat onder
de tegenstrevers een godloochenaar is.’ Alleen in de herbergen heerscht eenige
drukte: men bespreekt de kansen, men is bekommerd, de luidruchtige bespraaktheid
van den vorigen avond is gevallen tot haast-monosyllabische gesprekken. Sommige
dronkaards beginnen hunne ronde, beginnen de diepzinnige redevoeringen die de
jenever hun in het hoofd geeft... En aldus wordt het middag: een middag, schijnelijk,
als elke Zondagmiddag, dat eerst het soepvleesch met wortelkens en het glazeken
enkel bier wordt verorberd, en daarna de ‘noenstonde’ doorslapen wordt..
Ik ontmoet den eersten oppositiekandidaat; en op mijn ‘hewel?’ krijg ik een
bekommerd gezicht te zien, dat al zijn mooie energische zekerheid verloren heeft,
verlept is van 't vele drinken der laatste dagen, er vermoeid uitziet als van iemand
die lange nachten aan een ziekbed zou hebben doorgebracht. Hij trekt zijn schouders
op, en antwoordt: ‘Wat kan het mij schelen? Ik wil toch anders niet dan mijne
princiepen vooruitdrijven, niet mijn persoon opdringen!’ En 't hoofd onder de zorgen
gebogen, gaat hij voort...
Allengerhand valt de mistige, kille Octoberavond. De zattelappen doorzwieren
den steenweg: zij zijn de eenigen die over de kiezing spreken. De geniepige kalmte
sluipt overal; er heerscht over geheel het dorp iets als schijnheilige onverschilligheid.
Onder een masker van onbekommerde Zondagsdeftigheid wandelt traag ieders
nieuwsgierigheid van herberg tot herberg. En er wordt gevraagd: ‘Ik zal een pintje
drinken?’; maar 't is of er bedoeld werd: ‘Wat zal de uitslag zijn?’
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Plots een mare als een vuurpijl: Nandje heeft honderd stemmen meerderheid op
het wethoudersken van openbare werken. Het moet waar zijn: op Nandje's eigen
gevel wordt de nationale vlag gehecht. Zijn huis wordt bestormd: borrels worden
uitgeschonken; 't gewone schuimerswereldje ontbreekt niet; het blijde nieuws eischt
dorst, dorst jenever...
En nu is weldra de geheele uitslag bekend: twee van elke partij zijn gekozen...
En de orgie begint; het slenderen van kroeg naar kroeg wordt eene opgetogene
triomfmarsch Om welke reden weet ik niet, maar ook ik word geluk gewenscht;
hetgeen me eenige ‘reiskens’ pinten kost.
De gekozenen toonen zich gul; hun kommer is voorbij; hunne oogen stralen. De
eerste kandidaat toont zich nederig: hij wist immers wel dat hij niet dan gekozen
kon zijn. De benden hossen de herbergen huilend binnen. Poorterken herhaalt
schaterend dat hij in geval van neêrlaag zijn vader zou hebben vermoord; Pierke
Bakkers viert de blijde toekomst der gemeentelijke weldadigheid met een profusie
van ‘druppelkens’. Sommige der ambulante zattelappen liggen reeds in hoeken te
ronken.
Aldus in de overhitte, tabakdoorwalmde, doorvloekte en doorschreeuwde
herbergzaal. - Buiten, in den motregen, melancholisch als natte honden, wandelen
twee machtelooze en zeer onnoodige maréchaussées.
Liever dan u diepzinnige beschouwingen op te disschen over de
gemeentekiezingen der groote gemeenten, die overigens aan 's lands wezen en
politiek weinig of geen verandering hebben gebracht, schreef ik u over de verkiezing
in mijn Leiedorpken... Moge 't u wel bekomen, menschen, gelijk ze er zeggen...
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Psychologie der Belgische kamer
20 Januari 1908.
Onder de leiding van haar nieuwen voorzitter, den Gentenaar Cooreman, die met
eene echt-Gentsche, eene flinke, tevens humoristische en zeer uitdrukkelijk-krasse
redevoering bezit heeft genomen van zijn ambtszetel - ‘al lachende zegt de zot zijne
meening’, verklaart een spreekwoord van zijne geboortestad - heeft de Kamer
vol-ijverig haar werk, door den dood van minister De Trooz en de afwachting van
een nieuwen premier geschorst, hernomen; en het is een plezier om te zien hoe
ieder zich inspant om in den minsten tijd het meeste werk af te leggen. Is het de
invloed van het schrikkeljaar? Maar men zou eerder verwachten, dat een dag meer
tijd de wijze traagheid, die gewoonlijk onzen vertegenwoordigers als eene wet is,
nog zou hebben uitgezet, en dat vooral holle en nuttelooze welsprekendheid er
gelegenheid in gezocht zou hebben tot nog breedere gebaren en rhetoriek, die bij
gebrek aan zwaarte nog wat hooger zou vallen. Maar niets daarvan: sedert November
reeds eene voorbeeldige Kamer, die heusch werkt, die niet beter verlangt dan nuttig
vooruit te gaan, die slechts heel even maar, nu en dan een kwartiertje, om er den
smaak niet van te verliezen, de slechte gewoonte van gekakel en scheldwoorden,
van harrewarrije en declamatie herneemt, om dan weêr gauw-gauw aan den arbeid
te gaan, alsof ik weet niet welke vermaning ze van de kortheid des levens en de
slechte gevolgen der ijdele luiheid had overtuigd. Onze Kamerleden werken; in de
Kamer-zelf en in de onderscheiden commissies waar de belangrijkste
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wetsonderwerpen voor den oogenblik in besproken worden - 't voornaamste deel
van het politiek leven van den dag gebeurt vooralsnog buiten de openbare zittingen;
- zelfs het wetsvoorstel-Coremans, dat men voor goed begraven waande, schijnt
weêr in commissie op te willen duiken; niettegenstaande vorst en mist,
niettegenstaande wind en weêr ruischt het ‘Palais de la Nation’ van werkzame
wettenmakers; in één woord: in afwachting der verkiezingen die dit jaar plaats moeten
hebben, doet de Kamer alsof ze werkelijk niet beter vroeg dan haren plicht te
volbrengen...
Voor de buitenwereld is die arbeid, ik herhaal het, minder belangrijk. Geen dier
groote, internationale vraagstukken die bijna al de parlementen der wereld
bezighouden. De Kongo-vraag zal niet zoo heel vroeg nog in openbare bespreking
komen, en de nieuwsgierigheid, door de vage beloften des heeren Schollaert
aangevuurd, zal, al loopen reeds eenige tegenstrijdige geruchten, wel nog een paar
maanden dienen ingetoomd vóor definitieve bevrediging. Voor 't oogenblik houdt
men zich hoofdzakelijk met huishoudelijke bezigheden onledig; en de bespreking
van begrootingen met als eenig glanspunt nu en dan eene principiëele
partijverklaring, en de blijde ontspanning van bij het stemmen, is het niet, die de
oogen van Europa en de verrekijkers van Amerika op ons klein land zullen gevestigd
houden... Wij werken dus in alle nederigheid; onze ijver is er des te subliemer om,
en te beter verdiend de dank van den lande.
Ik maak er van gebruik, dat de werkzaamheden zelf te weinig belang in kunnen
boezemen, om u de
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Kamer eens even te toonen in haar uiterlijk verschijnen, niet in de bespreking van
dit of geen onderwerp, maar in de wijze waarop ze pleegt besprekingen te voeren.
Ik stel u vóor dat wij beiden Eskimo's zouden zijn, anders gezegd menschen van
een anderen aard, die de Europeesche talen niet zouden begrijpen, aan wie men
echter wijs zou hebben gemaakt wat zoo ongeveer een parlement is, wat de leden
ervan verrichten of dienden te verrichten, en die, in een parlement binnengeleid, nu
na zouden gaan hoe het parlementaire werk uit wordt gevoerd.
't Gevolg van dergelijk nagaan eene ‘psychologie’ te noemen, kan nu wel
grootspraak zijn, als men de studie der drijfveeren als eerste einddoel der psychologie
beschouwt, 't onderzoek der middelen en der uitingen is echter dien naam maar
gedeeltelijk onwaardig, en daarenboven zóóveel interessanter dan 't uitvorschen
van beweegredenen die ieder overigens kent, dat ik u geenszins verschooning vraag
voor 't geen ik gereedelijk erken eene overdrijving te zijn...
De Belgische Kamer is eene verzameling personen wier persoonlijke meening
versmolten is met die van de andere leden der partij waartoe ieder behoort. Dit, zoo
algemeen mogelijk uitgedrukt, voor de drijfveeren: de geestelijke personaliteit
opgelost in die van een politieke groep. Maar, zoo hier de individualiteit verloren
gaat, ze blijft des te levendiger bestaan in de middelen die aangewend worden om
de groepsgedachte te verdedigen.
Hier is geen bindende tucht meer: hier geldt eigen talent en eigen vaardigheid.
Nochtans kan de vorm van
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die vaardigheid, de verkleeding van dat talent weêr in groepen worden verdeeld.
Wat die groepen bepaalt en verklaart, is eene andere vraag. Het kan van opleiding
en stand afhangen; gezondheid of ziekte, geaardheid of luim kunnen er oorzaak
van zijn. Hoe het weze: in al de partijen zijn er menschen die, om elkander te
bestrijden soms een zelfde middel, een eendere manier van doen hebben. Hunne
houding, hunne onbewuste methode hangt minder af van hun onderwerp dan van
hun temperament eerst, en daarna van de keus die ze gedaan hebben in de
parlementaire wapenen. Elk heeft zijne wijze van stooten en pareeren, die hij
terugvindt bij andersdenkenden. En wat ik hier wensch te doen, is u te toonen welke
die, in den grond simplistische, middelen zijn.
Daar hebt ge eerst de glimlachers. Zij mogen elkander in het haar zitten aangenomen dat zij er hebben -: zij doen het nooit zonder gratie en bevalligheid.
Wat achter hun voorhoofd woele en laaie: dat zelfde voorhoofd blijft kalm en
ongerimpeld. Hunne wangen zijn bol van welgezindheid steeds. En vooral: nooit is
hun lip van aanminnigen glimlach verlaten. Het is hunne taktiek, dat ze door
vriendelijkheid innemen en veroveren zullen. Het wijst op eene zelfbewustheid, of
eene zelfkennis, op eene zelfbeheersching, die niet lang aarzelt. En het is ook een
middel tegen schrik en overijlde besluiten: de glimlach vermildt niet alleen den
tegenstrever: het is een preventieve eigen-medicijn... In de Kamer zijn drie
glimlachers kenschetsend, bij de socialisten de zwarte Van der Velde, bij de liberalen
de blonde Braun, bij de katholieken de grijze Helleputte. Zij hanteeren
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't zelfde wapen, en dikwijls tegen elkander in; en 't moet zijn dat zij er zich goed bij
bevinden, want de eerste lacht als hij de menschen eens duchtig kwaad gaat maken;
minister Helleputte lacht als de oppositie denkt hem voorgoed in het nauw te hebben
gebracht; en de schoonbaardige Braun, Burgemeester van Gent, door zijn
stadgenooten ‘Miele Zoetekoek’ genoemd, lacht... om te verduiken, dat hij niet goed
weet wat hij anders wel doen zou.
Tegenover de glimlachers staan de knorders. Het zijn de malcontenten, zelfs als
ze gelijk krijgen. En zonder ze u nader te beschrijven noem ik er u maar dadelijk
het prachtige, het unieke prototype van: Huysmans, liberaal. De heer Huysmans
heeft een hoofd, als met een oud verroest en brokkelig mes uit ouden eik gesneden;
zijn wenkbrauwen konden voor een sterveling zonder pretentie wel als snor dienen,
en zijn snor-zelf... nu ja, ik ken sedert Boduognat slechts éen snor die er meê
wedijveren kan: het is die van Emile Verhaeren... Maaglijder gelijk een ander
Kamer-knorder, mr. Van der Linden, der rechterzijde, heeft de heer Huysmans nog
rheumatiek en een humeur als een hond aan de keten. En daar bekomt de heer
Huysmans wonderen meê: hij doet nauwelijks zijn mond open of er komt gêne in
de Kamer, zoodat er altijd iemand gevonden wordt om hem gelijk te geven. Iets wat
den heer Huysmans niets beter geluimd schijnt te maken...
Een groep die dezen van de knorders zeer nabij komt, is die der woedenden.
Deze zijn zeer talrijk. Ik zou hier haast al de socialisten moeten noemen, de prachtige
redenaar Anseele aan het hoofd, over den aristocratischen
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Destrée heen naar het prachtigste monster van heel de groep: Bertrand. Bij de
anderen weet men niet of het ernst dan wel comedie is: Bertrand, zoodra hem iets
tegenslaat, gaat echter aan 't uitzetten. Zweet breekt hem bij beken uit. Hij gaat een
gekookte kreeft gelijken. Zijne nekaderen zwellen. En, doet hij zijn mond open, zijn
collega dokter Terwagne, die naast hem zit, haalt gauw zijn lancet uit om in
voorkomend geval bloedsopdrang tegen te gaan... Bij de radikalen is Lorand gezel
Bertrands evenknie, evenals Janson er de traditie der woedenden met meer smaak
en minder oprechtheid hoog houdt. Bij de liberalen schijnt Augusteyns veel aanleg
te hebben; en bij de katholieken... - neen, hier schieten de woorden te kort om u
naar behoeven dien meester-woeder, Hoyois, te schilderen. Dat is de woede in
gestadigen vorm, dat is de geïncarneerde woede, de woede om der wille der woede,
‘l'art pour l'art’, de passie, de vertroeteling der woede, verpersoonlijkt, belichaamd,
gehiëratiseerd tot hare definitieve expressie in 't heerlijkste woeders-hoofd dat men
zich denken kan, een hoofd gelijk geen enkel commandant der gendarmerie zich
zou durven hopen, een hoofd-der-Gorgô, die behagen zou hebben in eigen
schrikkelijkheid...
De wet der contrasten eischt, dat ik hier over de olympici zou spreken. Dezen zijn
de onaanroerlijken, de onaantastelijken, de hoog-zetelenden. En inderdaad: het
toeval heeft de zuiverste er onder op de hoogste bankenrij geplaatst. Het zijn
professor Hector Denis en Boerke van Brussel. De eerste kan uren aan een stuk
diagrammen af staan lezen, drie wit-zijden cachenez
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om den hals, die hij, naarmate hij het zelf warm krijgt, éen voor éen afdoet. De
verveling der Kamer, zelfs de bijzondere gesprekken hebben geen vat op hem; hij
leest maar door, overtuigd dat niemand evengoed als hij diagrammen maken kan...
Boerke van Brussel, hij, kan geen diagrammen maken, maar hij is bewust van eene
andere superioriteit: hij kent den landbouw. Er is geen oolijker kop in heel de Kamer
dan die van Boerke van Brussel met zijn scherp, glurend, en tevens voldaan
vossengezicht boven het witlinnen Zondagshemd en de lakensche jas waaruit de
breede duimen kijken komen. Dat is geen boer-om-meê-te-lachen: dat is een echte,
een heusche boer, die men om-ende-om onderzoeken mag. En daarom is zijne
houding fier- en goedmoedig-olympisch...
- Ik zou hier nog kunnen uitweiden over heel wat meer groepeeringen; u spreken
over de drukken en den heer Buyl, en de bedaarden als de heer Woeste. Ik zou op
de psychologie der mageren en van den heer Hijmans, en op de psychologie der
dikken en van den heer Warocqué kunnen ingaan. Ik zou u ook kunnen wijzen op
menschen die tout bonnement uitmuntende staatslieden zijn, zonder meer, zonder
aangewende middelen, met al de mogelijke middelen: dezen die zóo fijn zijn, dat
men het aan niets merkt, en die voorbeeld nemen op den heer Beernaert, bewust
of onbewust... Maar voor heden heeft, dunkt me, de les al lang genoeg geduurd.
‘'t Zal voor den volgenden keer zijn, menschen. Als 't u believen zal!’ gelijk bij ons
de marskramers zeggen.
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De week van het paard
19 Mei
Heel de week reeds: Concours hippique; gisteren: Military Paper-Hunt; en
overmorgen: jachtrit van het regiment der Gidsen...
Is het dit heerlijke Meiweêr, de gisting van leven, het streven der sappen, het
plotseling ontbotten van al de bloemen, het weelderig tieren van al de heesters, de
hartstochtelijke trillers van al de vogelen; is het de verjongende blijheid die in al de
oogen blinkt, de nieuwe drift naar vrije en overdadige beweging, het herboren,
physisch-geluk van ruim-ademende longen en aangehitste zintuigen; is het soms
de lente, de lente die als een krachtbewust jongeling zingt en lacht en uitspat in
heerlijke daden die, sedert onheuglijke tijden, voor den triumph van het paard de
schoonste dagen van het jaar kiezen? Bestaat er, onbewust, in den geest der
menschen, een verband tusschen de herlevende, als verbaasd blijde Natuur, en ‘la
plus noble conquête’, het dier dat de mensch zich bij uitstek tot krachtuitzetting en
nobele vreugde, tot verbreeding van eigen vermogen en tuchtmeter voor eigen
macht, tot verruiming en als rem zijner energie gekozen heeft? Is er eene harmonie
in ons, eene rhythmische wet, die ons dwong, voor de verheerlijking van het paard
den luister der Lente te kiezen?...
Ik hou van het paard, gelijk Van Deyssel van het proza houdt. Ik zeg het in allen
ernst, zonder eenige bijbedoeling, dan dat het me toelaat het lyrisme, dat hier uit
ging barsten, weêr in te zwelgen, en voor het enthoesiasme, dat me bezit, te
verwijzen naar de heerlijke
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bladzijde waar Van Deyssel het proza bezingt. Dat de lezer deze bladzijde opnieuw
ter hand neme: behalve het kunstgenot dat hij er aan hebben zal, kan hij er, mits
eenige verbeelding en eene niet moeilijke transpositie, vernemen hoe ík in mijn
geestdrift over het paard denk.
Ik hou dus van het paard, hartstochtelijk en instinctmatig. Want, is mijn aesthetisch
genot bij het zien van een heerlijk ros overgroot, en mijn medelijden met een ouden
vigilanteknol aanstekelijk door zijn heftigheid: van hippologie, van paardenkunde
ken ik geen iota. Het is de bewondering van een boer voor een schoon schilderij,
al heeft hij nooit van de wet van Helmholtz gehoord; het gulzig staren van ‘het kind
des armen’ naar de taart waar hij nooit den smaak van kennen zal.
Niet dat ik het paard geheel zou ignoreeren: ik ken de pijnlijke indrukken die het
nalaat, als het u van zijn rug schudt, met een energie, een betere zaak waardig;
hetgeen wil zeggen dat het een al te verschoonend euphemisme ware, te zeggen
dat ik nog paard heb gereden... Waaruit ge nog afleiden kunt dat, hoe ook
hartstochtelijk en behalve instinctmatig, mijne liefde tot het paard liefst platonisch
blijft...
Dit om u duidelijk te maken, dat ik geenszins als gentleman-rider aan
concours-hippique en Paper-hunt heb deelgenomen. Behalve mijne nederigheid,
die mij belet de reputatie als ruiter van... laat ons zeggen: Prins Albert voorbij te
willen schieten, ben ik te zeer bewust van de sociale rol die ik als journalist vervul,
om mij aan de gevaren van een dollen rit als handelend persoon bloot te stellen. Ik
ben er dus als eenvoudig toeschouwer heengegaan.
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Wel te verstaan heeft het woord ‘eenvoudig’ hier een bijzondere beteekenis. Het
wil noch ‘simpel’, noch ‘naief’, noch zelfs ‘gewoon-gekleed’ zeggen. Want menschen,
die met zulke gebreken behebd zijn, worden bij een concours-hippique niet
toegelaten. De schamelste der bezoekers hier draagt op zijn voorhoofd gestempeld
en in den vorm van eene ronde kaart aan het knoopsgat, waar anders de gardenia
prijkt, een brevet van schranderheid en gevatheid, en van nobele voornaamheid of
aanminnelijke ironie, al naar gelang zijner jaren. Hij is overigens gekleed door ‘le
grand faiseur’, en de distinctie van zijn karakter blijkt hoofdzakelijk uit de snede van
zijn gekleede jas. Dit voor de heeren. Zal ik u van de dames spreken? Ik bid u: ontsla
me van zulke zorg, want ditmaal zou ik zelfs bij Van Deyssel de noodige
bewoordingen niet vinden tot het uitdrukken van mijne eerbiedige bewondering.
Ik-zelf zag er, de heele week, uit om te stelen, ter eere van het concours hippique,
dat ik trouw heb bijgewoond. Verwacht er echter geen nauwkeurig relaas over,
vermits ik, niettegenstaande mijne liefde, van paarden niets ken, van paard-rijden
al te slechte herinneringen behou om er onpartijdig over te schrijven, en van de
dames - naast de paarden glanspunt dezer fashionabele lente-week - niet spreken
durf, in de bewustheid van mijne schamelheid... Ik maak er me dus met een enkel
woord van af: heerlijk. En vermeld u nog alleen dat Holland er, symbolisch gesproken,
lauweren heeft geplukt.
Wat de Paper-hunt aangaat: ik heb versmaad, hem met zulk een ouderwetsch
locomotiemiddel, als het paard is, te volgen; ik heb verkozen, eene prachtige 80
H.P.
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te bestijgen, en met edele voornaamheid in deze gemakkelijke automobiel de jacht
te volgen. Aan mijne rechterzijde heeft een tijdlang de vermoedelijke troonopvolger
van Leopold II gegaloppeerd. Enkele gravinnen, een paar hertoginnen, hier en daar
eene barones, benijdden, van op hunne hotsende hakkeneiën, het kussen, waar ik
gemoedelijk-glimlachend zat, van het zacht-veerende voertuig. Ik nam overigens
aan de jacht een niet-onwerkdadig deel: mijn chauffeur trompte nu en dan, gelijk
een heusche hoornblazende piqueur die een borsteligen ever nazet; ik stelde het
meeste belang der wereld in de vertooning; alleen maar blijde dat ze voor mij zooveel
minder vermoeiënd was dan voor al die menschen die, dwaas genoeg, verkozen
te paard te rijden, al bezaten zij zeker de geldmiddelen om zich ook een Panhard
of eene Pipe aan te schaffen...
Het is dus een appetijtelijk ritje geweest. Alleen maar wat te veel stof. Maar wat
was het bosch schoon; blijde en rustig bij al dat hijgend beweeg, het dof trappelen
der paardenhoeven, 't gesnuif der dieren en 't manend aanzetten der ruiters, heel
deze krachtige en vreugdige jacht van sterk en schoon leven... dat ik zoo secuur
van uit mijne auto gade mocht slaan.
Want ik herhaal het: ik hou heel veel van het paard. Ik hou er hartstochtelijk van,
ik hou er instinctmatig van... Maar sedert gisteren gevoel ik meer en meer, dat mijne
liefde ervoor hoofdzakelijk toch platonisch moet heeten...
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Een nieuw geluid
12 Juni.
Buitengewone zitting, - of zittijd gelijk wij 't in Vlaanderen noemen... En nauwelijks
heeft men twee dagen ‘gezeten’, of men verhaast zich, weêr vacantie te nemen
voor enkele dagen, de drukke en zware bezigheid van 't nazien der geloofsbrieven
in veld en bosch te gaan vergeten, en in zichzelf, hopeloos en noodeloos, te zuchten:
Verweile doch, du bist so schön...
En wie zou het onze edelachtbaren kwalijk nemen, het groene gras der villa-tuinen
boven 't groene leder der kamerzetels te verkiezen, of de zeelucht vinniger en blijder
te vinden dan de muffe geuren, die hier de keel bevangen? Want de Kamer der
Volksvertegenwoordigers heeft niet eens de verontschuldiging, dat ze koel zou zijn.
't Is alsof hier, symbolisch, altijd een onweêr zou broeien. Zwoel en donker. Niet
eens bij deze warmte, het excuus van eene zon. En daarin houdt men nu, ter wille
van Kongo, buitengewone zitting, en... 't kan lang duren, want niemand schijnt,
waarschijnlijk uit vaderlandsliefde, haast te hebben...
Anders kan men het die heeren wel aanzien, dat het zomer is: de socialist van
der Velde en de liberaal Buyl, die, met den radikaal Lorand, uitblinken door
kaalschedeligheid - uitblinken is het juiste woord -, hebben goed gevonden wat hun
rest aan haar kort te laten knippen; bij minister Schollaert als bij den heer Carton
de Wiart - nog zoo jong en reeds zóó gehavend! - heeft de natuur zelve zich met
dit verfrisschende werk belast, want beiden hebben bij de Kongo-zaak, de eerste
als
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minister, de tweede als administrateur van groote vennootschappen, hunne
schoonste lokken gelaten... Gezel Demblon heeft een licht-geel zomervest
aangetrokken; dat van gezel Berloz is helblauw als een pralende morgenlucht; terwijl
gezel Destrée het niet bij het vest heeft gelaten: geheel is hij prijkend in teeder
perelgrijs, - hetgeen de drukke minister Renkin vervelend schijnt te vinden, waar
hij, als vergoeding, zijn deftig-zwarte gekleede-jas wijd ontknoopt, en toont de volle
breedte, die niet gering is, van thorax en abdomen... Boerke van Brussel blinkt als
een spiegel; het voorhoofd, het zeer hooge voorhoofd van Louis Franck is
benauwd-bleek, als van iemand die in bezwijming gaat vallen... En dat bewijst wel,
niet waar, dat onze volksvertegenwoordigers, al hebben ze al hunne zorgen den
Staat gewijd, desniettemin den invloed des zomers ondergaan...
Eén slechts is er, die den loop der seizoenen voor zijn vaderlandschen plicht
verzaakt: het is Karel Woeste. Gedost in één dier jassen, die hij bij den aanvang
zijner politieke loopbaan per dozijnen zal hebben besteld om zeker te zijn dat hij,
uiterlijk althans, de parlementaire deftigheid van toen, waarvan zoo'n jas het symbool
is, niet zou verliezen, - immuabel dus in zijne te wijde, te lange, te deftige, te
ongekleede redingote, die als het ware de huid van den heer Woeste uitmaakt, zit
de heer Woeste op zijne plaats, en schrijft, als altoos, brieven. 't Is alsof hij die plaats
slechts gisteren verlaten had; 't is alsof hij ze nooit verlaten had. Is de heer Woeste
aan zijne bank geschroefd? Neen, want zie, hij wipt op - 't is alsof men eene roestige
veer hoorde knarsen - en, op den automaten-stap zijner kromme beenen, gaat
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zijn onroerend lichaam, snijdt zijn valkenprofiel door de kamerdrukte op de ministers
los, die luchtig flaneeren en naïef glimlachen als kostschoolbakvischjes. Wat voeren
ze in hun mars, de ministers? Gaat de heer Woeste ze hun gebrek aan
gewichtig-doen verwijten? Schollaert is gedistingeerd als een salondiplomaat;
Davignon heeft wijlen de Trooz' moede houding aangenomen; Delbeke heeft een
fijnen monkel alsof hij zich verzen van Guido Gezelle herinnerde, Helleputte schijnt
aandachtig op zicht de hoogte der zuilen van de zaal te willen schatten, en gaat
daarna voldaan den uitslag zijner meting aan zijne stadgenooten Begerem en
Cooreman mededeelen; en generaal Hellebaut ziet er nog altijd verbijsterd uit, dat
hij tot minister van oorlog werd benoemd... Intusschen wordt in het hemicycle
omgewandeld, alsof het nooit tot een zitting komen zal. Van der Velde en Tibbaut
bespreken druk hunne aanstaande reis naar Kongo. Van der Velde toont hem dat
hij zijn haar heeft laten snijden, tegen de hitte der tropen. Tibbaut schudt zijn
prachtigen hoofdtooi: niets beter, beweert hij, om den schedel te beschutten, dan
eene goede laag haar tusschen hem en de evenaarszon... - De socialisten zijn als
schoolkinderen na de vacantie; behalve Denis, in nieuwe diagrammen verdiept,
stoeien ze onder elkander. Furnémont kittelt den dikken Terwagne, die schoon aan
den haak tweehonderdvijftig pond weegt, en Anseele verklaart aan zijn stad- en
partijgenoot, den braven pianomaker Jan Lampers, de dispositie der onderscheiden
partijen, het gelaat der onderscheiden leden, en geeft hem de eerste les in de
kamermuziek, waar hij een deel in zal hebben te nemen... Onder de
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helden van den dag is, bij de liberalen, de nieuw gekozen Neven. Hij is dik, heeft
een ‘suffisanten’ kop, gelijk ze in Brussel zeggen, en ziet er niet weinig blij uit, iederen
dag gratis franco van uit Limburg naar Brussel te mogen komen... Onder de
katholieken is het ook een dikkert die triumpheert, de heer Gravis, die onder de
hulde benauwd aan 't dampen is...
Maar nijdig klopt de ouderdomsdeken Beernaert met zijn liniaal. Er moet toch
éénmaal begonnen worden. En men begint, heel nonchalant. Beernaert mompelt
onbegrijpelijke dingen. 't Is alsof hij half-luid heel de Kamer naar de weerlicht
wenschte. En daar rijst naast hem de Benjamin der vergadering, Gilles de Pelichy,
die, met den sjofelen de Bunne, secretaris speelt. Als een kind dat zijne les opzegt,
leest hij ik weet niet hoeveel namen af: de commissies tot onderzoek der
geloofsbrieven zijn ingesteld. Ieder snelt naar zijn lokaal. Beernaert intusschen plukt
aan zijn neus. Weldra komen de verslaggevers terug; behalve éene, die vervalscht
schijnt te zijn - daarover volgende week meer - worden de verkiezingen goedgekeurd.
De nieuwe leden mogen den grondwettelijken eed afleggen. Die uit Vlaanderen
doen het in 't Nederlandsch. Zelfs Woeste, die zich nooit de moeite heeft gegeven
de taal zijner kiezers aan te leeren, maar niettemin hakkelt: ‘Ik zwer te grondwet na
te lef.’ Alleen Anseele zweert in 't Fransch, voor de grap...
En zoo loopt de eerste dag af.
De tweede dag was het al minder rumoerig, al was men nog lang niet op dreef.
Ditmaal: verkiezing voor het bureel. Cooreman wordt weer voorzitter, en vindt
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er een jeu de mot op: deze zitting is dubbel ‘extraordinaire’: zij valt buiten de ordinaire
zitting, en, gezien wat af te handelen valt, zal ze lang niet ordinair zijn. Als de heeren
zich nu maar niet al te ordinair willen gedragen...
Ondervoorzitters blijven Nerincx en Harmignie. Carton de Wiart, Borboux en
Delbastée behouden hunne secretaris-waardigheid. Maar Segers verliest het op
Huyshauwer, die, na vier jaren afwezigheid, den dubbelen triumph viert, als Kamerlid
èn als secretaris herkozen te worden, en er dus met reden stralend uitziet.
En men gaat tot aanstaanden Dinsdag uiteen. En daar de Kongo vraag uiterst
dringend is, zal men natuurlijk met gansch andere zaken aanvangen.

Een einde en een begin
26 October.
Al had ik geen andere bewijsgronden dan de zeer subjectieve, maar niet te minder
zeer gevoelige rheumatiek die mijn rechterknie als met den besten degen van Toledo
doorpriemt, ik zou nog volhouden, waarde lezer, dat de winter begonnen is. Maar
er zijn, gelukkig, - of ongelukkig! - bewijzen genoeg, om alle tegenspraak voor goed
uit den weg te ruimen: er zijn pelsjassen en roode neuzen, er zijn warme grogjes
en nieuwe modellen van dameshoeden, er zijn toeë trams en heete kastanjes, en
er is la signora Duse die de serie der wintertournées heeft geopend.
Voor enkele dagen nog een echte zomer, zoo dat
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ieder aan de zoete manie toegaf, na te gaan denken, wanneer hij het nog wel eens
even warm heeft kunnen hebben op zelfde tijdstíp. Ik, die aan alle manies toegeef,
ik dacht aan mijne kinderjaren, hoe mooi het weêr telkens was als de vacantie juist
gedaan was, veel mooier weêr dan in de vacantie-zelf, dacht me; terwijl ik door 't
open raam van het trieste schoollokaal naar de zon zag, op de speelplaats, en naar
de musschen die door het zand fladderden. Wat heb ik dan standjes opgeloopen
van den meester, en hoe heb ik er bij mezelf om geglimlacht toen ik er weêr aan
dacht, voor een paar dagen nog, als ik door 't heerlijke najaarwoud dwaalde, waar
de dunne beukeblaêren geelden; de harddoorribde blaêren van hier en daar een
kastanjelaar, droog en korstig al, onder de voeten kraakten, waar 't loof der eiken
bloedrood aan 't gloeien ging; het woud waar, door 't gedunde looverweefsel, nieuwe
vergezichten verwaasden en zilverig blauwden door 't herfstig smoorrag, doortrild,
heel even, van bleeke zon, als een lichtstraal die in 't water van een aquarium speelt,
verdwaalt en te loor gaat... En dan, lange uren lezen in den tuin, waar de
lang-uitgebloeide rozelaars weêr, ineens, nieuwe bloemen gingen dragen: heel
teedere herfstrozen, schelpig-fijn van kleur; eene andere, donker-roode, van veel
duisterder verwe dan bij zomer; - eene weemoedige weelde, gelijk ze in de 16e
eeuw Agrippa d'Aubigné zoo heel gevoelig weêrgaf:
‘Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise’
Al de poëzie van een wonderschoon najaar; al het
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traag genieten van een tengere schoonheid, die aarzelt en niet sterven wil.
Maar jawel: op een nacht, de rheumatiekscheut door mijn rechterknie; razerig
wachten op den morgen; bij 't eerste schemeren al op de harde keien, daar op straat,
het hobbelrijden der melkkarren zóo luid, zóo galmend dat men al dadelijk hoorde
hoe flink het gevroren had; en, met den wrevel om dien plotselingen winter uit bed
gestapt: de tuin onder rijp, en alle horizonten vinnig en scherp tegen den
staal-blauwen hemel aan; geen zondoorzegen, geen goudwazige nevelen meer die
de verten omsluierden: de vaste, brutale zekerheid van een winter die zegt: ‘Ziezoo,
ik ben daar’...
Weer ging de manie van vergelijken-met-vroeger-gebeuren haar gang. Ditmaal
echter wist ik mij niet te herinneren, dat de natuur ooit zoo nukkig gehandeld had.
't Was gek, zoo'n plotselinge verandering, zoo'n onvoorbereide intree van
verkoudheid en vervroren teenen. Men vroeg: Zou het duren? - En vanmorgen kwam
het antwoord: de eerste sneeuw.
Winter dus, geheel winter, - en de noodzakelijkheid van een gelaten opportunisme
en waterdichte overschoenen; de winter, en gedwongen inschikkelijkheid, zonder
morren,... met, gelukkig, als belooning: de Brusselsche winterstraten, 's avonds, bij
droog vriesweer.
Want verlaat men 's zomers liefst de eigenlijke stad, hoe mooi ze steeds wezen
moge, voor het Ter Kamerenbosch en de buitenwijken, 's winters is men steeds blij,
niet zoo ver te moeten loopen om te genieten van eene zeer actieve, eene blijde,
eene bedrijvig-gelukkige schoonheid. Dan is Brussel, ook de openbare gebouwen
terzij
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gelaten, de Groote Stad. Men heeft er het gevoel, dat men zelden in Holland geniet,
het gevoel van een weelde, een vrijheid, een veerkracht, de physieke aandoening
haast van een bestendige feeststemming, van een drastisch vreugdeleven, wel wat
wuft, wel wat licht, maar zóó jong en zóó krachtig, en tevens zóó verfijnd, dat men
moeilijk aan de betoovering weerstaat, en graag mee gaat loopen door de volle
straten, onder 't vreugdige menschengegons, waarboven uit de stadsgeluiden
schallen en galmen, de duizenden lichten dóor die 't wemelend bewegen begloren
met altijd-wisselend glimpen en glijden. Dan is Brussel - altijd bij mooi weer natuurlijk
- werkelijk op zijn best: een wereldstad, of beter misschien: het ‘résumé’ der
wereldsteden. En er, als Brusselaar, d.i. als onverschillig slenteraar, als onbewust
genieter, als onbedacht fijnproever, in te mogen leven, te gevoelen dat men er deel
van uitmaakt, dat men er als een goedgunstig, onbezorgd en onafscheidbaar
vertrouweling van is: dat is een opperst genot, een onwaardeerbaar privilegie. En
wil men er zich de moeite der observatie, de leuke last der ontleding bij geven, dan
wordt het nog meer: dan wordt het een zeer bewust besef, het nonchalante maar
overtuigde weten, dat men een uitverkoren wezen, een ironisch en toegeeflijk
‘Uebermensch’ is.
Deze genieting heb ik me gisterenavond nog gegund, en, al weet ik nu wel dat
zoo'n gevoel niet mede te deelen is, dat een ander er deelachtig van maken tot het
onmogelijke behoort, toch wil ik u, voor zoo goed het gaat, een schema opgeven
van mijne bevindingen.
Ik wil me overigens bij een enkel onderwerp bepalen. Qui ne sut se borner...
genoot maar halve weelde, en
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die maar één ding te vertellen heeft, loopt het gevaar der verwarring niet op... Ik
hou me dus bij de damestoilettes. En waar zou ik beter bij stil blijven staan? Behalve
dat het modeleven van de Brusselsche heele en halve ‘monde’ eene zeer groote
plaats in de gedachte onzer dames en... in het hart onzer heeren inneemt - om niet
van de porte-monnaie dezer laatsten te spreken - is het thans juist de tijd om u mede
te deelen wat al heerlijks in de toonbanken der modewinkels en om de leest onzer
‘élégantes’ prijkt. De plots-ingevallen winter maakt bont en winterkleeren, vilthoeden
en pelsmantels tot actualiteit. En dan: het aesthetisch genot...
Ik ben dan langs den Berg-van-'t Hof gaan kuieren, heb den rug gekeerd naar
het barre plein, de naakte vlakte, waar, god-weet-wanneer, de ‘kunstberg’ moet
verrijzen - intusschen gaat men er terrasses en tuinen aanleggen, er weer een paar
ton aan vergooien -, en heb mijn oog laten flaneeren over al het wondere dat ik
mocht zien.
Ik vertrouw het u in gemoede toe: ik ben voor alles een colorist. Snit en vorm zijn
me, zoo niet bijzaak, dan toch ondergeschikt. Niet dat ik lijnenblind zou zijn; niet dat
glooien en plooien van een soepele stof om sierlijke leden mij onverschillig zou
laten. En ik verberg u bijvoorbeeld niet dat de heerschende, dat de koppige mode
van het gedrapeerde Directoire-kleed, dat, licht gewijzigd, stand houdt - vermoedelijk
vanwege het succes der Reformkleidung - me hindert, vooral bij minder groote
vrouwen. De hooge taille, die het lichaam misvormt, kan mijne sympathie niet
veroveren. Nu vooral, dat men, over het eigenlijke kleed, een buis met
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lange panden draagt, dat afgekeken is op den heerenfrac van het consulaat: hooge
kraag, het middel weer heel hoog genomen, en, hooger nog, naar achteren
afgesneden ‘en queue de morue’, lange reepen stof. Van zomer waren we in 1793
nagenoeg, en was de dameskleedij afgekeken op oude modellen... voor dames.
Nu trekken de dames een grenadiersjas aan: de galarok van een hoogen officier
op een officieel bal, een jaar of zoo na Marengo. En die jas opent op een kleed,
waarvan de taille tot onder de borst reikt en geteekend wordt door een sluier of een
cordelière, tot dicht bij den grond hangend, waarboven een laag transparant tot
onder den kin rijst.
Ziedaar voor de teekening. Nogmaals: heel mooi vind ik het niet, noch
bijzonder-elegant, tenzij gedragen door een lange, niet te zware vrouw. Onze prinses
Clémentine, b.v., - een echte keizerin-gestalte - staat het prachtig. Maar prinses
Elisabeth, die klein en tenger is, heeft bij zulke mode niet te winnen; en moest ze
verzwaren, dan zou ze er bepaald van moeten afzien, den laatsten ‘chic’ te volgen.
Al leg ik er mij bij neer: een voorstander van de napoleontische kleedij ben ik dus
niet. Ik was het nog minder, kwam de kleur niet heel veel goed maken.
De kleur! Zie hoe ze zingt, hoe ze juicht onder de gloeilampen, hoe ze heel
beschaafd, haast te verfijnd, bijna sentimenteel juicht; hoe ze jubelt als een
kerkorgelmet-sourdieneregister; hoe ze rijk, en toch gedempt, hoe voornaam ze
schittert en toch heel gedistingeerd, hoe niks-schreeuwerigs, hoe nobel! Duizenden
vergelijkingen komen hier bij me op: een boschje van lorken, een plantagie van
jonge eiken, het ontbotten van een
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rooden beuk, als de lente de lorken met gouden stippels beprikkelt, de eiken van
oranje bloed doorvloeit, de beuk in dieper en inniger mooi gaat kleeden. Het is alles
fel wel, - maar toch zoo neersch, zoo malsch, zoo jong, vergeleken bij de brallere,
hardere tonen van den herfst, die misschien minder vrank, minder onvermengd,
toch brutaler, dikker, massiever zijn... Nu waren het van zomer juist herfstkleuren
die praedomineerden: warm, maar nogal zwaar bruin; steenrood. Deze winter belooft
ons, in schouwburgzaal en concert, de heerlijkste lenteverwen: de schakeeringen
van rood en groen die onder eene nog blanke zon onze wouden levend maken; het
paarsende grijs der wazige vergezichten, het aarzelende blauw van een jongen
hemel.
En dan, voor zulke kleuren, de wezenlijk-gelukkige keus der stoffen: behalve het
fijne en mollige, zachtglanzende laken, een soepel, gladde felp, heel zijdig, en bij
de lenige kreuken, fijn-blankend; combinaties ook van beide stoffen: het onderkleed
in felp, de grenadierjas in laken of dikgeribd, warm-aandoend cheviot, toon op toon,
het jaket lichter dan de rok.
Men vergete er het bontwerk niet bij: liefst een dubbele vossen-pels - de zilveren
en de gespikkelde vos houden de mode, - in de volle breedte der huid, de twee
koppen achteraan gekruist op den rug; langs voren, tot dicht bij den grond, de dikke
staarten. De mof, reuzig als verleden winter; dit jaar echter niet meer plat en met
koppen, staarten, en kant versierd, maar dik en rond als de berenmuts van een
‘grognard’ der ‘grande armée’. Pelsenmantels nemen den vorm aan der
grenadiers-jaket; ik zie ze liever loshangend, lang, van voren
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weggesneden, gelijk ze zeker nog wel zullen gedragen worden.
En nu: le chapitre des chapeaux. Van zomer had men eene reactie gehoopt tegen
de groote, vlakke teilen, de parapluvormige schotels, de overdreven navolging der
18e eeuwsche ‘bergère’, die, met een macht van bloemen en veeren, met tientallen
meters tulle en zijde, voor hoeden doorgingen, en 't fortuin moesten maken van
dameskappers en fabrikanten van valsch haar. Men had gehoopt, dat men den
Girondin-hoed aan zou hebben genomen: een zoo keurig toevoegsel bij 't overige
toilet, waar de hoed anachronistisch bij afstak... Es hat, helaas, nicht sollen sein:
de dameshoeden worden grooter en grooter, de veeren langer en langer. Zeker: er
zijn er prachtige; ik zag er gisteren een, die den mousquetairevorm had, grijs, met
een rood-en-groenen papegaai: psittacisme, ja, maar van een prachtige bontheid;
te meer dat hij gedragen werd door een heerlijke blondine, met
magnifiek-venetiaanschen haartooi: een echte Paolo Veronese.
't Mooie echter van die hoeden belet niet dat ze voor de dames-zelf al heel
hinderlijk zijn. Op een bank van de tram is er plaats voor vijf; met hare
hoeden-naar-demode kunnen er onmogelijk vijf, zelfs magere, dames plaats op
nemen. De portier van een huurrijtuig laat makkelijk de dikbuikigheid van een
honderd-kilomeneer binnen; een dame heeft echter haren hals als die van een
zwaan te plooien, wil ze er, schuin, haar hoed in krijgen. En ik weet waarlijk niet wat
er zou gebeuren, moest een windhoos zich onder zulk een hoofddeksel zetten. Al
beken ik graag, dat dergelijk deksel als uit-
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muntend parachute dienst kon doen, bij een ongelukkig tochtje in een luchtschip...
Neen: alle overdrijving is leelijk. Gaan de dames, zelfs en allereerst de mooiste, met
hunne rokken die langs onderen versmallend uitloopen - aldus eischt weer de mode
- en onder hun enormen hoed, niet op paddestoelen gelijken, en dan nog van de
giftigste soort?... ‘Het herinnert mij aan de crinolines’, zei me onlangs een oude
heer, ‘maar in 't leelijke’... In allen gevalle is het al even weinig practisch en logisch.
Nu komt er wel weêr reactie: een wijze reactie, een reactie die trapsgewijze
vermindering medebrengt. Zal ze echter slagen? Ik vrees er erg voor, want niets is
moeilijker om elegant dragen dan de moejiekmuts, de Kozakken-pelshoed, die
sommige dames invoeren willen, en reeds met den pelsmantel dragen. Het brengt
eene omwenteling in het kapsel meê, vermits die muts tot over de ooren getrokken
wordt. En die omwenteling zie ik nog niet gebeuren; de gedachte eraan is zelfs
uitgesloten, niet alleen bij feesten en concerten, maar zelfs voor het five-o'clock dat
in onze mondaine kringen heelemaal ingang heeft gevonden, en waar zoo'n
bevermuts niet duldbaar zijn zou... Zoodat de groote, vlakke hoed, naar mijn nederig
inzicht, nog lang den doodsnik niet nabij is, - voorzoover de doodsnik van een hoed
kan denkbaar zijn...
Ziedaar, dames, mijne bevindingen van een Brusselschen winteravond langs den
Berg van 't Hof. Die zelfde winteravond ben ik, niettegenstaande mijne rheumatiek,
naar de lagere stad afgedaald. Al is het geen gewoonte van mij: ik heb langs het
boulevard gewandeld. De
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bevindingen die ik dáár opdeed zijn echter eerder voor heeren geschikt. Ik vertel er
te hunnen behoeve eens later over.
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IJsberen
3 Januari 1909.
Er zal wel ergens een optimistisch philosoof geweest zijn, die verklaard heeft:
‘Wilt ge u rijk gevoelen, verkeer onder armeren dan gij.’ Ik wilde gisteren, om het
nieuwe jaar - dat ik u allen vol zegen en voorspoed toewensch - te beginnen, bij
dien philosoof niet achterstaan, en heb zijne formule op de thans heerschende
temperatuur toegepast. Waaruit geworden is: ‘Wilt ge het warm hebben, begeeft u
onder wezens uit landen, kouder dan het uwe’... En, daar in geen enkel theater een
stuk van Ibsen gespeeld werd, ben ik de waarheid van mijn nieuw-gevonden
aphorisme gaan controleeren onder de ijsberen...
Het is eigenlijk bij vergissing dat ik geboren werd in de zoogezegd gematigde
luchtstreek, - eene luchtstreek, die de matigheid tegenwoordig tot geheel-onthouding
drijft, vermits we in eene atmospheer van 15 Centigr. beneden vriespunt ademen.
En al ben ik natuurlijk liever voor het oogenblik in 't noordelijke Brussel dan, b.v., in
't zuidelijke Messina: ik gevoel wel dat eenige zon in mijn haar me beter staan zou
dan de ijskegels die bij iedere wandeling mijn snor komen te versieren. Neen, voor
Noordpoolreiziger ben ik niet bepaald in de wieg gelegd, en, op gevaar af voor oude
slaapmuts uitgescholden te worden, beken ik graag dat ik liever de wintersche
avonden aan het hoekje van den haard dan op de killige straat doorbreng.
Zoo heel alleen achter zijn kachel zitten mopperen gaat echter niet op den eersten
avond van het jaar.
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Ik heb me dus ingespannen, eenige verwarmende uitspanning te bedenken, buiten
grogjes en andere schadelijke alkohols. En toen kwam ik op die ijsberen.
Een eerste gemak is, dat men ze niet heel ver hoeft te gaan zoeken; onnoodig
hun adres aan Nansen te gaan vragen, of aan Charcot te telegrapheeren dat men
zich bij hem vervoegen komt. Van af hun poolijs zijn ze, via Hamburg, zelf naar
Brussel gekomen. En tweemaal daags laten ze zich zien, drie en tachtig in getal,
allergrappigst in hunne diverse praestaties, en gehoorzaam als zoete schoolkinderen
onder de plak van een meneer, die er te Amerikaansch uitziet, om geen geboren
Duitscher te zijn.
Deze ‘correspondentie’ is, tusschen haakjes gezegd, geen betaalde reclame. Ik
zal u dus niet zeggen hoe het beestenspel heet, waar ik die beren gezien heb. Ik
heb er treffelijk mijne plaats betaald. Ik zou dus het recht hebben, er zelfs alle
mogelijke kwaad van te vertellen. Ik zal me echter tevreden stellen met het verzwijgen
van den naam. Gij hebt overigens allen reeds geraden dat die naam Hagenbeck is.
Onnoodig dus aan te dringen, dat ik hem u mededeelen zou. En 't weze u genoeg
te vernemen, dat de ijsberen mij een hoogst-aangenamen avond hebben bezorgd...
Beren hebben in mijne familie altijd een groote rol gespeeld. Ik bedoel natuurlijk
de viervoetige dieren die aldus worden genoemd. Eene rol, die ik nu juist geen
gelukkige durf noemen. Want mij heeft een beer tot het journalisme gedreven; en
een broer van mij wijt het een beer, dat hij kunstschilder werd.
Die beer van mijn broer was ook een ijsbeer. Hij
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woonde in een lang, smal hok, dat uitgaf op een langen smallen put vol vuil water,
in den dierentuin van onze geboortestad. De bezigheid van dien beer bestond nu
daarin, dat hij van 's morgens tot 's avonds zijn hok diepzinnig afstapte, als wilde
hij er de afmetingen op een millimeter na van opnemen; hetgeen hij, uit vrees voor
vergissingen, telkens maar herbegon. Om het kwartier, warm van de inspanning,
ging hij zich afkoelen in den vuilen waterbak. Waarna hij met overtuiging drie-viermaal
knikte, en zijne wandeling hervatte... Deze oefeningen nu, die door hunne
regelmatigheid inderdaad een gewenscht terrein voor de studie van berenbeweging
boden, hadden mijn broer getroffen. Uren kon hij naar dien nauwgezetten ijsbeer
staan kijken. Weldra teekende hij hem na, eerst naar 't levend model, en daarna uit
het hoofd. En aldus is hij helaas kunstschilder geworden...
Mijn beer was geen ijsbeer: het was een groote bruine beer die, aan een keten
geleid door een Baskischen herder, die oneindig-droeve deuntjes blies op een
doedelzak, deftig danste als een achttiende-eeuwsche douairière. Eens ter week
kwam hij aldus door onze straat gewandeld; telkens bleef hij voor onze deur dansen,
terwijl zijn meester, die een bokkehuiden jas droeg, zijn eentonige en trieste
melodieën speelde. Ik was toen nog een heel klein kind, dat tezelfder tijd bang was
voor het dansende gedrocht en er me toe aangetrokken gevoelde... Toen later de
politie dansende beren op straat verbood, bleef me deze lang, lang nog in 't
geheugen. De doedelende wijzen van den Pyreneeschen herder lieten me nimmer
met rust, en nu nog, na vijf
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en twintig jaar, zingen ze me telkens door het hoofd. En telkens zie ik er den
goedmoedig-deftigen beer bij met zijne trouwe koeien-oogen... En als jaren verloopen
waren, en, ik weet niet op welke wijze, de daimoon der rijmelarij me bezitten ging,
was mijn eerste vers aan dien beer gewijd. Nu is er van dichtkunst tot op journalistiek
slechts één stap te doen: een fatale stap. En ziedaar hoe Bruintje er u toe bracht,
mijn proza te moeten slikken...
Daar heb ik nu gisterenavond heel den tijd aan gedacht. Het heeft me niet
droefgeestig gemaakt, omdat het tooneel onder mijne oogen daar al te grappig toe
was. Stelt ge 't u goed voor: een ruimte zóó vol ijsberen, dat de temmer alle moeite
heeft er zich onder te bewegen? IJsberen, die overigens doen alsof ze thuis waren,
die zich gedragen als op den eenvoudigsten ijsberg der wereld, onder mekaar een
worstelpartijtje aangaan, mekaar vriendschappelijk met den klauw op den schouder
tikken, een klontje suiker gaan nemen uit den mond van den temmenden meneer
met de bevallige mièvrerie van het bakvischje dat er twee gebruikt in haar kopje
thee, groote flesschen melk drinken met de gulzigheid van gezonde zuigelingen,
en eindelijk kanonnen afschieten met de onverschilligheid van oude generaals.
IJsberen, die men heel bovenaan in den circus meêsleurt, waarna ze zich, van een
vijftien meter hoog, over een gladde plank, in het water laten glijden, met zulke
drollige gebaren, onder zulke komieke houdingen, dat ge er verbaasd over staat,
dat ze 't heusch in allen ernst doen en geenszins om u te doen lachen; want lacht
ge, dan zien ze u aan met een blik zoo vol verstomdheid,
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dat ge waarlijk niet verder lachen durft, uit vrees ze in hun waardigheidsgevoel te
krenken.
Een avond onder de ijsberen, een - verwarmende avond; in zóóverre, dat, toen
de vertooning afgeloopen was, de dooi was ingevallen, en het weêr heel wat verzacht
was.
In hoever de ijsberen daar echter schuld aan hebben, laat ik hier onbesproken.

Uitvindingen
15 Januari.
Sedert eene dochter van onzen vindingrijken Koning - die voor ons eene kolonie
heeft ontdekt, waarschijnlijk om ons de gewaarwordingen te bezorgen van den
meneer die in de loterij een olifant had gewonnen - sedert prinses Stéphanie, tweede
dochter van Leopold II, echtgenoote van graaf Lonyay, dewelke graag heeft dat
hare gebraden kip warm blijft, terwijl ze als eersten schotel haren rostbeef met
groenten gebruikt, eene tafel heeft uitgevonden, waar je je vingeren aan verbrandt
als je ze argeloos aanraakt, sedert dien is het vernuft van mijne medeburgers op
zijn minst vertienvoudigd en groeit de lijst der brevetten in het Staatsblad
onheilspellend aan.
't Was anders al welletjes ten onzent. Er was geen huisgevel van stovensmid,
mosterdfabrikant of schoorsteenveger, die niet prijkte reeds met het vergulde schild,
gesteund door twee klimmende leeuwen, die vergenoegd eene veel te kleine kroon
op hun kop in
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evenwicht houden, waaronder eene banderool verzekert dat Eendracht Macht baart:
het teeken, dat achter dien gevel een, misschien geniaal, uitvinder zijn middagmaal
gebruikt of zijne kinderen beknort. Iedereen loopt hier zoowat met een nieuw produkt
van het menschelijk vernuft in zijn brein. Wij zijn geboren uitvinders, sedert wij
olieverf en steenkoolgas ontdekten. Een kunstschilder onder mijne vrienden bedacht
onlangs nog eene nieuwe zuigflesch voor stiefmoederlijk-behandelde speenvarkens;
een beminnelijk staatsambtenaar, dien ik als een vredelievend man waardeer, kon
echter niet nalaten aanmerkelijke verbeteringen te brengen aan de klep van den
sjako onzer stafofficieren. En ik zelf vergenoegde mij - mijne vrienden uit Holland
ondervonden het - bij gelegenheid van Nieuwjaar een nieuw formaat voor
naamkaarten uit te vinden. Ja, we zijn lang geen dommerikken; en ten bewijze: in
Brussel alleen weet ik een heele reeks agencies, die niets doen dan de
uitvindingsbrevetten te koopen en te plaatsen en die gulden zaken doen.
Onze ‘Moniteur Belge’ ofte Staatsblad kondigt nu en dan eene reeks van zulke
brevetten af. Al behoort nu de lectuur van het Staatsblad niet onder mijne meest
geliefkoosde bezigheden en ken ik literatuur, die doorgaans meer onderhoudend
is en meer voedsel bevat voor hart en geest: de dagen dat er brevetten in staan
(hetgeen geregeld in de kranten wordt aangekondigd), neem ik het graag in de
hand, omdat ik me aldus een goedkoop middel verschaf tegen spleen en
hypochondrie. Een preventief middel zelfs, want, gelijk Keats zou hebben gezegd
‘a joy for ever’; een tijdverdrijf, dat
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in zijne onschuldige en familiale grappigheid, alleen kan vergeleken worden bij het
lijstje van de voorwerpen die in de tram door de administratie ontdekt werden en
waaruit blijkt dat een heer er zijne schoenen in vergat, en eene dame haar corset
verloor: bijzonderheden die niemand koel kunnen laten.
Nu bracht gisteren ons, anders slaapverwekkend, Staatsblad weer zoo'n reeks
brevetten. Ik heb ze nagelezen, na eene druipnatte wandeling in den regen, ten
behoeve van het Europeesch evenwicht. Gij kunt wel denken dat me zulks ontstemd
had. Maar bij mijne thuiskomst vond ik het lijstje brevetten, waarin ik mij verdiepte,
en dat me weer een glimlachend gemoed bezorgde, naast de vernieuwde overtuiging
dat het menschelijk genie de wereld nog niet verlaten had, en zich blijkbaar bij
voorkeur in het vrijheidlievende en neutrale België had gevestigd.
Ik zal u 't lijstje niet overschrijven: daar zijn nieuwe remmen voor automobielen,
nieuwe signalen tegen spoorwegongevallen, en meer van zulke weinig-geestige
dingen onder, waarbij men zich afvraagt hoe zich iemand, na al de overreden honden
en de dagelijks-verongelukte menschenkinderen, er nog mee bezig kan houden.
Gelukkig is er echter niet bij vergeten, dat dit deel van het Staatsblad aan hygiënische
eischen heeft te voldoen. Een serie uitvindingen met probaten uitslag op de
lachspieren is dan ook niet achterwege gelaten; en daaronder zijn er die me in
bespiegelingen hebben gedompeld.
Wat zegt ge bijvoorbeeld van het ‘dispositief om lucifersdoosjes half-open te
houden’? Alfred de Musset hield vol: il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée.
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Maar: een lucifersdoosje? Zal het open blijven? Zal het gesloten zijn? Welk
problema!... Toen kwam een opportunistisch medeburger van ons, en opperde
schuchter: misschien door het half-open te behouden, zou iedereen bevredigd
zijn?... En toen vond hij zijn ‘dispositief’ uit, dat den vrede moest verzekeren, en
waarvan ik helaas verwacht, dat het eerder wrevel verwekken zou, moest het op
hooger bevel verplicht worden gemaakt. Want ieder weet dat een half-open
lucifersdoosje graag zijn inhoud in den zak plengt van wie het herbergt, en dat geen
onaangenamer gewaarwording bestaat dan losse lucifers in zijn zak te gevoelen;
waarbij komt dat er alle brandgevaar niet bij uitgesloten wordt... Ik vrees dus wel
dat onze vernuftige uitvinder zijn conciliëerend doel niet zal hebben bereikt.
Noch deze, daarenboven, die liet brevetteeren: ‘eene gezelschaps-cigaret, in
welker mondstuk een briefje met dichterlijke ontboezeming opgerold zit’. Zeker, ik
begrijp best de bedoeling. Deze uitvinder is onbetwistbaar een vooruitstrever, een
man-van-zijn-tijd-en-van-de-toekomst. Hij weet zeer goed dat in deftig gezelschap
geen ulevellen, in wier omhulsel eene liefdesdeclaratie op rijm of philosophische
raadgevingen onder poëtischen vorm gevat zijn, meer gebruikt worden, waarschijnlijk
omdat het kleverige suikergoed alle dichterlijk genot verhinderde. Hij voorziet den
ondergang van het karamelvers, en weet tevens dat, sedert den phonograaf, de
mirliton, waar de berijmde spreuk om draaide, in onmin is gevallen in de families.
En nochtans: mocht die eenige wijze om de poëzie onder den volke te verspreiden
(er worden meer bloemlezingen uitge-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

286
geven dan verkocht) verwaarloosd worden? Neen! dacht onze uitgever. En hij vond
zijne ‘gezelschapscigaret’ uit; vermits de cigaret ook bij dames de karamel verving...
e

Men beseft allicht de gevolgen. Pro stemmen: 1 , de geliefden, die, bij 't aanbieden
van eene gemachineerde ‘Khedive’, hunne hartsgeheimen openbaar maken aan 't
e

voorwerp hunner vlam (hier symbolisch door 't vuur der cigaret voorgesteld); 2 , de
philosophen, die er een nieuw bewijs in zien van het vanitas vanitatum, en dat alles
in rook vergaat, zelfs liefdepoëzie, voor zoover men ze vergeet uit het mondstuk te
halen. Het contra weegt echter tegen die twee pro's op, al staat het alleen. Immers,
stelt ge u de slaapbannende onrust des jaloerschen echtgenooten voor, die in de
holle kiezen zijner gemalin vergeefs de declaratie heeft gezocht die de verdachte
minnaar haar met eene getrukeerde cigaret misschien heeft opgedischt; onrust die
aangroeit door den angst om de gezondheid dier gemalin, daar ingeslikt papier de
spijsvertering lang niet bevorderlijk is?...
Gij ziet het, waarde lezers: vernuft is een schoone zaak, en geeft de menschen
veel vermaak, gelijk Woutertje Pieterse ons leert. Maar iedereen tevreden stellen,
blijft, zelfs voor den geniaalsten uitvinder, uiterst moeilijk.
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Koetsiers
22 Maart.
Toen ik nog over nagenoeg-eigen paard en tilbury beschikte - jawel! - heb ik als
koetsier nooit heel veel geluk gehad. Al heb ik me nooit als voerman aan de
stadsbeweging gewaagd, - ik woonde toen op het land, - zóoveel ongelukken zijn
mijn deel geweest, dat het me als een verlossing was, toen het bereidwillige familielid,
dat mij zijn vurigen cob en zijn licht voertuigje ter bewaring had toevertrouwd, gewaar
werd dat mijn ijver niet door voldoende kunde werd geholpen, en geraadzaam achtte,
zelf zijn dravertje ter dagelijksche wandeling te geleiden. Ik was, inderdaad, een
heel slecht koetsier niettegenstaande een goeden wil, die zelfs het hart mijner
slachtoffers zou hebben vermurwd. Zoo was mijn bijzichtigheid de oorzaak, dat ik
eens de helft van een koeienbil aan mijn linker wiel meenam, met het gevolg dat de
loome onvoorzichtigheid der gekwetste koe mij verwenschingen bezorgde, waarvan
ik vurig hoop dat geene enkele ooit in vervulling komt. Een anderen dag was het
de vriendschap die mij een poets speelde: een ambtgenoot had ik van verre vóor
een herberg van zijn fiets zien springen; het verlangen, hem de hand te drukken,
bekroop mijn hart en werd zóo geweldig dat ik, nogal onbedacht, met paard en al
de herberg binnen wilde, met het gevolg van onheilspellend gekraak, daar de deur
te smal was, en van de verbijstering, evenzeer van mijn paard als van de bezoekers
der ‘afspanning.’ En de derde maal was het eerbied voor de rijkelui, die zich een
automobiel mogen
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permitteeren, die me de onheuschheid begaan deed eene dame, die in mijn
automedoons-vaardigheid al haar vertrouwen gesteld had, in een sloot te storten,
daar het zicht van voornoemden automobiel bij mij het begrip van links en rechts
tot op het laatste, en fatale, oogenblik, onduidelijk had gemaakt.
Zijn het deze ongelukken, - te wijten aan eene myopie en aan emotiviteit, die
anders minder voorkomen bij geleiders van huurrijtuigen, - die doen, dat de rampen,
die over het hoofd onzer Brusselsche openbarebakjes-menners hangen, in mij eene
medelijdende en sympathievolle ziel hebben gevonden? Hoe 't weze, en al bestaat
er voor mij, als voor elken Brusselaar van den middenstand, geen reden tot
overdadige ontroering: de staking, onder onze huurkoetsiers door de aanmatigende
houding der auto-taxi's gewekt, heeft in mij onderscheiden gevoelens van deelneming
gewekt, die ik zoo vrij ben hieronder even te ontleden.
Ik zei u reeds hoe het egoistisch bezwaar, dat deze staking mij persoonlijk hinderen
zou, vervalt door het feit, dat ik al heel zelden in een vigelante of in een victoria
zitten ga. We hebben een heel uitgebreid tramnet. Nu is de tram wel niet zoo heel
vermakelijk: hij hotst, - het materiaal is al wat versleten - hij maakt gerucht, hij dwingt
u te zitten tusschen eene dame die zelfvoldaan visch en onwelvoegelijken kaas
meedraagt, en een heer die daags te voren in eene bier- en rookdoorgeurde, slecht
verluchte herberg een stuk in den nacht heeft doorgebracht: euvelen die vergoed
worden door spoedig vervoer, tot heel laat in den avond en tot in de verste hoeken
der suburbs. Onder verdwijning
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van huurrijtuigen zou ik dus weinig lijden, en de meeste Brusselaars met mij, vermits
we weten welke tram we moeten nemen, door welke ‘correspondentie’ wij het
spoedigst thuis geraken, en streng zijn tegenover stadgenooten die over half een,
uur der laatste trams, nog de straatsteenen slijpen of in de drinkhuizen, alleen of in
slecht gezelschap, aan 't wallebakken zijn.
Ik heb dus alle recht en reden om onverschillig te staan tegenover den stakenden
koetsier. Ik ga verder zelfs en geef aan de vreemdelingen, die Brussel bezoeken
en gewoonlijk in 't midden der stad logeeren, den raad aan 't station éen der nieuwe,
mooie, kanarie-gele taximetrische auto's te nemen, die vlug en zacht rijden, gezellig
zijn en 't voorrecht bezitten, geleid te worden door neutrale, cosmopolitische, minder
opzichtelijk-brusselsche chauffeurs. Want voor een reiziger, vooral als hij voor 't
eerst in een vreemd land komt, is er iets wreveligmakends en tevens beangstigends
in 't feit, als 't ware binnengepalmd te worden, door een geleider wiens neus, kleedij
en tongval al te zeer van lokale kleur zijn.
Dit laatste nu is heel erg het geval met den Brusselschen koetsier; en daarom is
het juist dat hij in mij een advokaat zijner gemeende voorrechten vindt. Mijn recht,
de rede zeggen mij: laat uw hart van marmer zijn bij deze Jeremias-klachten. Mijn
raadgeving is: moet ge niet al te ver gaan, neem een taxi-auto die niet veel duurder
kost en zooveel makkelijker is. Maar mijne liefde voor Brussel, voor het levende
Brussel maakt, dat mijn hart aan 't kloppen gaat bij de vrees, onze stad van haar
huurkoetsiers in eene dichte toekomst verstoken te zien.
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De Brusselsche koetsier!
Mijne eerste ontmoeting in Parijs - nu haast een kwart-eeuw geleden al, helaas!
- was ook met een koetsier. Maar we waren nauwelijks een straat ver, of ik wist dat
deze een Waalsch landgenoot was, een oudwijnhandelaar uit Doornik, die zelf zóo
van zijne koopwaar had gehouden, dat hij ze liever voor zichzelf hield dan te trachten
ze aan den man te brengen. Hetgeen hem op het Parijsche asphalt als zweepvoerder
der ‘Urbaine’ gebracht had. Den volgenden dag reed ik weer in een bakje, en,
geleerd door de ondervinding, had ik geen moeite in onzen geleider een Spaansch
muildierdrijver te ontdekken, die al dadelijk het oor spitste toen ik, proefondervindelijk,
de sequedilla uit ‘Carmen’ aan 't fluiten ging. Den derden dag hadden wij
onbetwijfelbaar met een Marseillais te doen. En den vierden, toen ik aan mijn
reismakker de vraag stelde of we nog ver van ons doel af konden zijn, keerde onze
koetsier zich om, toonde ons een gezicht dat van blijdschap straalde, en zei, in ons
eigen dialekt: ‘Nog vijf menuutses, meniere!’: het was 'n Gentenaar...
Nu is het hoofdkenmerk van den Brusselschen koetsier, in tegenstelling met zijn
Parijzer ambtgenoot, dat hij in negen gevallen op tien, een echt, een onvervalscht,
een ‘gestampt’ Marollenkind is; een onbewimpelde, vranke, er fier-voor-uit-komende
Brusselaar. Hier geen verdachte oorsprong, geen voorgegeven binnenlandschheid,
geen onbeschaamd bedrog van den vreemdeling, die de inwijding verlangt vanwege
een oereigen telg der stad die hij bezoekt, wetend dat het de eenig-goede is, en
verschalkt wordt door den onver-
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schilligsten der cicerones. Hier krijgt men waren naar zijn geld: het innigst-eigen
brauwen van de zuiverste gewestspraak, de onbetwistbaar-echte geur van den
meestvaderlandschen jenever, meestal gedragen op een ondergrond van faro-reuken
en eenige sporen van tabakswalmen, dit alles gevat binnen het welgedane body,
de wat al te paarse wangen, onder den blinkenden lakhoed en het vettige spriethaar
aan onbeschrijfelijke kleur, omwikkeld in de dikke bouffante en den driedubbelen
winterjas, gevoerd op phenomenale schoenen met houten zolen, zooniet op
beukenhouten beenhouwersklompen.
Ik herhaal het u: ik raad het u niet aan, zijne hulp in te roepen om ter bestemming
te komen. Hij knort als hij uw verlangen verneemt, toont minstens misprijzen, en
dikwijls walg voor uw voornemen, dezen of genen stadswijk op te zoeken, zorgt er
geregeld voor, dat gij aan uw trein te laat komt als ge hem allerbeleefdst verzocht
hebt een weinig spoed te maken, ziet niet tegen een omweg op als gij hem per uur
betaalt, en scheldt u meestal uit als ge hem het geld toereikt, daar hij, in tegenstelling
met J. Fr. Willems, wien zijn vaderland nooit te klein was, zijne fooi nooit te groot
acht. Heeft daarenboven dit met den Brusselschen politieagent gemeen, - anders
zijn gezworen vijand, die hij zijne meening vlak in het gezicht durft te zeggen - dat
hij geen enkele straat kent, die even buiten de eigenlijke stad ligt: weêr een gevolg
van de autonomie der talrijke voorsteden, die elk hunne eigen administratieve
diensten bezitten, hetgeen de eigenlijk Brusselsche openbare ambtenaars, en als
weêrslag de koetsiers, die er immers
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niet méér van hoeven te weten dan een betaald gerechtsdienaar, van den last
ontslaat, te weten wat er extra muros gebeurt en zelfs bestaat...
Ziedaar de Brusselsche koetsier; voeg hem een onzindelijk bakje toe en een
half-blinden, half-lammen, tot huilens-toe aandoenlijken knol, en ge zult begrijpen
waarom ik u aanraad, u eerder per automobiel te laten vervoeren.
Maar ge zult ook begrijpen waarom ik wensch, dat zijn ras niet bedreigd zou
worden door dat van den onverschillig-cosmopolitischen chauffeur. Vermeylen heeft
eens geschreven, dat we ons eerst Vlamingen moeten gevoelen, willen we
Europeeërs worden. Nu is de toepassing van dit axioma hier wel wat gek, en
Vermeylen vergeve mij, dat ik het bij zulk laag onderwerp te pas breng. Maar mijne
meening is dat we ons vooralsnog een heelen tijd aan den Vlaamsch-Brusselschen
wagenmenner hebben te houden, willen we op de hoogte zijn van, willen we ons
niet laten foppen door den Europeeschen autovoerder. Wij zijn, wij Vlamingen, nog
een volk in wording, hoewel volop in de groeiperiode. Maar dan juist is de traditie 't
beste voedsel, en...
Nu heb ik wel nooit van een Brusselsch koetsier gegeten, maar - of hij een deel
van de Brusselsche traditie uitmaakt!... Ge hadt hem, voor een week of drie, moeten
zien tronen op zijn bok, vierkant als een koning van het meest-monarchistische land,
de zweep, slap wel, maar toch hoog en recht in de vette hand, toen hij, in gezelschap
van drie honderd collega's, protest aanteekende tegen de overrompeling der
taxis-auto's: een stoet van driehonderd huurrijtuigen, bezet, behalve
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met enkele ‘zwanzende’ journalisten, door het puik onzer goed-betongde,
kleurrijk-gek eede, aanmatigendzekere bevolking der mindere wijken. Want de
koetsier liet vrouw en kinderen meedeelen in het protest, gelijk in Les Plaideurs van
Racine het nest jonge hondjes op eigen, onmondige wijze de onschuld hunner
moeder komen bevestigen.
Onmondig zijn ze niet, de koetsiers. Sedert dien heugelijken triomftocht houden
ze dagelijks meetings, waar gepeperde en beeldrijke redevoeringen afwisselen met
energische strijdzangen.
En die meetings brengen in mijn geheugen eene andere werkstaking van koetsiers,
te Parijs, al jaren en jaren geleden, en waar de held van was iemand, die zich
noemde ‘le cocher de Victor Hugo’, omdat hij zekeren dag den grooten dichter gratis
vervoerd had. De man was er zelf dichter op geworden, en zijn grootste bijval lag
in een eigen gedicht lied, dat hij, revolver ter vuist, voordroeg, en waarvan ik de
volgende stroof onthouden heb:
‘Assez de plaintes et de larmes,
Assez de pleurs, assez de cris!
Ce qu'il nous faut, ce sont des armes
Pour prendre ce qu'on nous a pris!’

Ik schrijf ze hier over, ten bewijze van mijne sympathie voor onze
huurkoetsmartelaars, - overtuigd dat ze al te goede jongens zijn, om de eischen
van hun Parijschen confrater, van den koetsier van Victor Hugo, niet in het tragische
op te nemen.
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‘Starkadd’ te Gent
19 April
Ik had er u vóor enkele dagen al moeten over schrijven. Maar wat gebeurt er in
Vlaanderen, als het feest is? Zelfs als men van gebiedenden nood een deugd moet
maken, en van plicht liefst een vermaak - hoe hield een journalist het anders uit? -,
dan besluit men er moeilijk toe, tot de saaie, ontgoochelende werkelijkheid terug te
keeren uit de atmospheer van verhoogd geestesleven, van geest-driftig samenvoelen,
waar een kunstwerk u in verplaatsen kan, te meer als dat kunstwerk de verhoudingen
van een symbool aanneemt, waar heel een geslacht in leeft en zich erkent. Zoo'n
feest had plaats te Gent. De noodzakelijke nasleep had plaats in diverse oorden
van Vlaanderen en Brabant. En zalig leeft de herinnering eraan in Antwerpen als
in Ingoyghem, in Mechelen als in Ukkel, te Boschvoorde als te Molenbeek, en niet
het minst te Sinte Martens Laethem, aan de Leie.
Men heeft ‘Starkadd’ opgevoerd, het drama van Hegenscheidt, dat Bouwmeester
speelde en Albert Vogel bij u en in uwe koloniën populair maakte. Dat gebeurde nu
in Brussel ook al, vroegere jaren. En het is niet, omdat het thans in ‘Vlaanderen's
hoofdstad’ voor het eerst plaats had, dat het de gebeurtenis zou worden, waar heel
de Vlaamsche letterkunde naar de stad van Artevelde voor zou tiegen. Het is, omdat
die vertooning gegeven werd in omstandigheden, waarover ik u noodzakelijk vertellen
moet.
Het stuk kent ge. De pers heeft weêr gesproken van Shakespeariaansch. Waarom
niet Schilleriaansch? Waar-
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om ook niet de namen noemen van dezen of genen Duitschen classicus? Het is
niet om enkele uiterlijkheden - gemeene luyden die, in ‘ongebonden’ stijl, ongebonden
spreuken in zuiver dialekt verkonden - dat men van invloeden moet gaan spreken:
die invloeden zouden er wel wat al te dik op liggen, waren de uitwerkingen ervan
door den schrijver niet gewenscht, en had hij de middelen, die op zulke invloeden
wijzen, niet met opzet gebruikt. De waarheid voor ons is, zonder meer: ‘Starkadd’
is de sterkste, de compleetste ‘daad’ van de van-nu-en-straks-generatie, vóor ‘Van
Nu en Straks’ als gesloten groep uiteen zou gaan en de leden van die groep zich
versmelten zouden met elementen die bewezen, dat de geestelijke herleving van
Vlaanderen niet binnen een kleinen kring besloten lag, al had ‘Van Nu en Straks’
de lont aan 't vuur gestoken. - ‘Starkadd’ heeft daarenboven de hooge beteekenis,
dat het de ethische aspiraties van de groep ‘Van Nu en Straks’ in den
meest-rechtstreekschen, in dramatischen vorm vertoont. Wat een heel geslacht
heeft gedroomd en gedacht, ligt in het Starkadd-figuur besloten. Daarover kan men
in Holland niet oordeelen, en daarom heeft men er ‘Starkadd’ als dramatisch werk
veel scherper beschouwd, dan het een Vlaming, die een Van-nu-enstrakser is, zou
doen, zou kunnen uithouden. Ten uwent heeft men gebreken ontdekt, die er allicht
zijn, maar bij ons bijna niet meêtellen, omdat wij zóo in het stuk kunnen opgaan,
dat het ons is als de heel gelukkige herinnering aan een jeugd, die de jeugd was
van bijna heel het intellectueele Vlaanderen.
Ik zou dus niet over het drama kunnen schrijven, dan
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met duizend vooroordeelen. Ik zwijg er dan over, om te spreken van de vertolking.
Deze was, overigens, haast hoofdzaak. Om haar waren naar Gent getogen:
Hegenscheidt-zelf en Streuvels, Vermeylen en De Bom, Dela Montagne en Sabbe,
De Meyere en Delen, Toussaint en Van de Woestijne. Ik vergeet er stellig.
Daarenboven waren er uit Kortrijk, er waren er uit Deinze, er waren er... van overal.
En natuurlijk, heel het Gentsche geestdriftige bent, met aan het hoofd Gustaaf
d'Hondt, Adolf Herckenrath en Firmin van Hecke, om slechts de meestgekende te
noemen. En, zoowaar, er waren zelfs Duitschers...
De vertooning, ingericht door de ‘Vlaamsche Vereeniging voor Tooneel- en
Voordrachtkunst’, werd door hare leden gegeven. Ik heb u onlangs over deze
‘Vereeniging’ geschreven, en er u op gewezen wat we van haar mochten verwachten.
Deze eerste, groote praestatie is alle verwachting te boven gegaan; en we mogen
wel zeggen dat we eindelijk, om alleen nu over de materiëele zijde van de zaak te
spreken, in Vlaanderen een beschaafd tooneelgezelschap bezitten. Deze dilettanten
- want dat zijn ze: vóór dezen had slechts één hunner ooit de planken betreden hebben, door hun kunstliefde en door hun ijver, door hun abnegatie ter wille der
eenheid en tevens door de persoonlijke oorspronkelijkheid van elk medespeler,
bekomen, wat niemand hier te lande had durven hopen. Wat bij u Royaards en
Verkade hebben gedaan, is ook ten onzent een heerlijke werkelijkheid geworden;
en die werkelijkheid is niet bekomen door beroepsmenschen, door acteurs: deze
tooneelspelers zijn in het burgerlijke leven leeraar of advokaat, dokter of
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letterkundige. Er is een beambte bij van het stadhuis. Er zijn twee overwinnaars bij
van de beruchte Henleycup. Ik weet niet wat ze nog allemaal zijn. Maar ik weet: het
zijn allemaal beschaafde geestdriftige jonge mannen en vrouwen vol talent en vol
wijding, die, met het woord van Vermeylen, hun land schooner willen maken.
Want hierin verschilt hun poging van deze, b.v. van Royaards: niet alleen
schoonheid willen zij scheppen, toonelschoonheid, maar hun doel is: de letterkundige
hoogte, door Vlaamsche schrijvers bereikt, toegankelijk te maken voor het Vlaamsche
volk. Zij treden op als beschavers; zij bereiden, op aesthetisch gebied, vóór, wat,
ethisch en wetenschappelijk, van een Vlaamsche universiteit te verwachten is. Ze
werken aan een eigene, Vlaamsche beschaving. Vóór veertig jaar had men ze
‘pioniers’ genoemd. In ernst kunnen we ze thans, zonder dergelijke rhetoriek, houden
voor zeer bewuste voorbereiders van het natuurlijke publiek onzer Vlaamsche
schrijvers, die het tot op heden grootendeels benoorden-Moerdijk moesten gaan
zoeken. En daarom verdienen zij dank en waardeering.
Waardeering echter niet alleen dáárom: deze dilettanten zijn, zoo niet
tooneelgenieën, dan toch menschen van zeer echt talent, en van zuiver geschoold
talent. Hun leider, O. de Gruyter, doctor in de Germaansche philologie - een Starkadd
die zoo uitmuntend de waarheid heeft getoond van Vermeylen's bewering: ‘de
handeling van dit drama ligt in den ontwikkelingsgang van Starkadd's ziel’, - deze
specialist in de phonetiek heeft allereerst bereikt wat altijd ontbreekt in onze
gezelschappen: zuiverheid en eenheid in de uitspraak.
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Deze jongens mogen gerust naar Holland gaan reizen: behalve het ontwijfelbaar
genot dat ze u geven zouden, zou niemand ten uwent bemerken hier met Gentenaars
te doen te hebben. Een tweede vraag, door dr. De Gruyter opgelost, is: volmaakt
ensemblespel. Hij-zelf, zeker de meest begaafde en best-onderlegde onder zijn
makkers, heeft niets gedaan om op het voorplan te treden, om ‘hoofdrol’ te spelen.
Hij heeft willen blijven een glanspunt, die de harmonie niet mocht storen. En wat
men hem verweten heeft: te weinig de protagonistes van dit drama te zijn, is de
grootste deugd die men van een eersten-acteur verwachten mag: zelfopoffering ten
bate van 't geheel. Behalve deze twee, voortreffelijke, harmonieën, was er een
derde: die van regie en van kleur. Wat zou Gordon Graig blij zijn geweest met wat
hier bereikt werd.
En dit zeg ik met de minste ironie, ook zonder hyperbool. Gelijk hier de costumes
en de décors, en hunne onderlinge schikking; gelijk de onderscheiden groepeeringen
en tot elk gebaar toe vertoond werden, was het een nobel feest voor de oogen. En
hier prijs ik van ganscher harte den kunstschilder Fritz van den Berghe en den
régisseur A.L. van den Heuvel, die bereikten wat nooit in Vlaanderen bereikt werd.
Tooneelen als den dood van Froth, figuren als die van Hilde op het lijk van Ingel
vindt men alleen op heel goede schilderijen. Het kwam werkelijk het volmaakte nabij.
Ik zou hier verder den naam moeten noemen van... iedereen. Daar was, zoowaar,
niemand die buiten de prachtige homogeniteit viel. Maar aan die namen zoudt ge
niets hebben, en daarom hou ik ze voor mij, niet
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echter zonder gezegd te hebben dat aan allen even groote lof toekomt.
En - ziedaar nauwkeurig verslag over dit ‘great event’ in het derde stadium der
Vlaamsche Beweging: de beschavingsphasis. Denk echter niet dat het een volledig
verslag is! Want wat zou ik niet te vertellen hebben van wat na de vertooning
gebeurde: hoe ontallige Maitrank's, - een symbool! - genoten werden op de
gezelligste der gezellige bijeenkomsten; hoe de vereenigde van-nu-en-straksers
een vuurwerk van geestdrift afstaken tot laat in den nacht; welke rol zekere
Italiaansche sla in de Vlaamsche Beweging speelde, dien avond; hoe, eindelijk, een
groep, met Stijn Streuvels aan 't hoofd, heldhaftig besloot, de zon op te gaan zien
staan te Sinte Martens Laethem aan de Leie, en er werkelijk in slaagde!
Die opgaande zon te Sinte Martens Laethem: weer een symbool. Want dat
gezegend Leie-dorp is het Mekka, waar de oogen van wie hopen in de toekomst
dezer ‘Vereeniging van Tooneel- en Voordrachtkunst’ heengaan. Dáar wordt, immers,
van zomer, in de heerlijke lorkebosschen, Hooft's Granida vertoond, en een Adonis
die Karel van de Woestijne er voor dicht.
En dát, ziet u, worden onze, Vlaamsche, zomerspelen.

De Rodenbach's feesten
Rousselare, 23 Augustus
Neen, het heeft niet geregend, behalve nu en dan, ter verfrissching, een druppel.
Rousselare - eigenlijk een leelijk stadje, zonder karakter noch architectuur,
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ook slechts sedert een twintig jaar opgekomen - prijkt thans, onder de zon, in
feesttooi. Wat eergisteren, bij mijne aankomst, als de parodie van straatversiering
was: druipende, regen-zware vlaggen, log aan hunne stokken; verlepte papieren
rozen armzalig aan het touwtje dat van paal tot paal loopt, praalde thans in de zon
met eene, wat kinderachtige, maar zoo wel-gemeende pracht! Rousselare,
verwonderd over zich zelf, vierde feest. En waarlijk, het is heerlijk geworden!
Zooals ik u zei: een drukke dag; maar voor Vlaanderen, voor het Vlaamsche volk,
voor de Vlaamsche kultuur en kunst, voor de toekomst van ons land, een dag vol
blijde belofte. Een feestdag, een dag van uitgelaten pret voor oud en jong; maar
een dag tevens van heel ernstige, van verre-strekkende beteekenis. Ik wil pogen
hem na te vertellen, al weet ik dat deze brief u nooit weêrgeeft, eerst den geestdrift
van de menschenzee over de versierde straten deinend, en die veel meer was dan
onbezonnen jool, en daarbij de blijde zekerheid, de overtuiging die deze dag in 't
hart gewekt heeft van velen, waarvan ik weet dat ze vroeger niet weinig sceptiek
waren. En, wordt deze brief allicht wat lang, dan is het niet omdat de dag van gisteren
heel lang en waarlijk goed-gevuld was, maar omdat hij tevens voor de Vlaamsche
beweging van onbetwistbaar gevolg is.
Het is 's morgens om tien uur al begonnen, met eene plechtige hoogmis. Daarna,
in eene bomvolle, overwarme zaal, om elf uur: letterkundige zitting. En hier ging het
aan den gang, met onbewimpelde, mannen-kloeke overtuiging, met die zekerheid
in aller hoofden: Vlaanderen herleeft. Gij, in 't Noorden, kunt u niet voorstellen
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wat voor ons zoo iets wil zeggen, wat de blijken van zulke algemeene overtuiging
beteekenen voor het gemoedsen geestesleven van een Vlaming, zelfs als hij niet
midden in den strijd staat, of als zijn journalisten-baantje hem tot objectiviteit dwingt.
Vlaanderen herleeft! Gij weet niet wat die twee woorden inhouden, ik zal niet zeggen:
aan jarenlange verdrukking, maar aan een veel te lang verleden van welgedane
gerustheid waar ons volk in gedompeld was, om thans, eindelijk bewust van eigen
dringendste nooden en eindelijk bezorgd om eigen hooger leven, een leven dat
boven het materiëele en dagelijksche staat, te eischen wat het noodig heeft om zich
tot een zelfstandig en beschaafd volk te ontbolsteren, en dit te doen op een wijze,
die de hoogere overheid wel zal doen luisteren naar dien eisch.
Het begon al, zei ik, op dien letterkundigen ‘landdag’, gelijk wij met een woord,
rijk aan inhoud, zeggen. Na een woord van dank en welkom uit den mond van dr.
Lauwers, oud-schoolmakker van Albrecht Rodenbach, uitmuntend
Shakespeare-vertaler, en de eerste chirurg van het land, betrad prof. dr. Frans van
Cauwelaert het verhoog. Prof. van Cauwelaert is tegenwoordig wel de innemendste
en geestdrift-wekkendste figuur van de jonge Katholiek-Vlaamsche beweging, naar
den geest en naar de ziel een broeder van Rodenbach, naar de ontwikkeling zijn
meerdere. Hoogleeraar in de psychologie te Freiburg, in Zwitserland, sedert een
paar jaar al, heeft hij niet opgehouden, in voeling te blijven met het Leuvensche
studentenvolk, dat hij jarenlang heeft geleid, en waar hij als een gelouterd,
geidealiseerd prototype van is. De Leuvensche student immers heeft
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allerlei eigenaardigheden, die hem zeer uitdrukkelijk onderscheiden van den student
uit Brussel of Gent. Even uitbundig en, per fas et nefas, even baldadig als hunne
makkers van elders - Vlaamsche studenten begrijpen niet, en zijn misschien te jong
om te begrijpen, dat zij de eindelijke Vlaamsche Beschaving hebben voor te bereiden,
en dat daarbij eigen voorbeeld van groot nut is -, hebben die van Leuven dit voor,
dat ze blijder, frisscher zijn, wen niet doorkankerd van scepticisme. Bij hen wordt
geestdrift nooit zelf-bedrog; zij halen voor welk ideaal ook nooit hunne schouders
op; zij hebben geloof; ik bedoel niet zoozeer kerkelijk geloof, dan werkelijk geloof
in het leven en in de toekomst. Hoewel wat ouder dan zij, die nog op de banken der
universiteit zitten, is prof. van Cauwelaert de zuiverste vertegenwoordiger van zulke
levensopvatting. Zijne redevoering is er het mooiste bewijs van, en teekent hem
geheel. Ik deel ze U beknopt meê, en kom er, met de citaten die hij me wel
toevertrouwen wilde, op terug na de feesten, als ik zal trachten u de volle bediedenis
dier feesten duidelijk te maken.
‘Als de levenden sommige dooden vieren’, zei dr. van Cauwelaert, ‘dan lacht het
aanschijn der wereld’. Dit mogen we thans beleven heden, hier in Vlaanderen, nu
we herdenken Rodenbach en de herwording zien van ons land door zijn geest, door
zijne levende daad. Want Rodenbach deelt het voorrecht der groote mannen: dood,
ontwikkelt hij meer werkelijkheid dan toen hij leefde. En dit is geen toeval, dat deze
hooge geest de held van het hergeboren volk werd, want niemand had, meer dan
Rodenbach, de macht om het wezenlijke uit het onwezen-
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lijke te houden. 't Valsche viel als van zelf van hem af, het echte was de kern van
zijn eigen wezen. Deze was een dier bevoorrechten, gelijk de geschiedenis er bij
elk keerpunt weet aan te wijzen. Daarom is hij ook een ziener geweest, en ving hij
't renoveerende werk, dat hij als levensdoel onontkomelijk aan moest nemen, aan
met de kracht van een reuzenkind. Zijne onfaalbare innerlijkheid maakte hem tot
den profeet, waarvan het woord feit voor feit wezenlijke daad moest worden. Aldus
zag hij de allereerste in, dat de Vlaamsche Beweging eene kultuurbeweging moest
zijn. Toen zag men dat niet in: de strijd om eigen Vlaamsch leven ging onder in de
politiek, een langen tijd nog na zijn dood zelfs. Maar Rodenbach's geest had, over
den tijd, over den dood heen, verder gezien: de vervlaamsching der opvoeding was
latent in hem, en hij sprak ze als eerste behoefte uit als er nog niemand aan dacht
of durfde gelooven. Met zijn taaie geestdrift, met den ‘Ernst des Schwärmers’, gelijk
Schiller zegt, schiep, neen, herschiep toen Rodenbach de Studentenbeweging, de
beweging der kultuur. Zijn profetische geest doorlaaide ze; hij schonk haar het leven,
dat hem-zelf uitspattend doorwoelde.
En zoo werd toen de studentenbeweging iets heel afzonderlijks in de algemeene
Vlaamsche beweging. Ware jeugdige onmacht was eene macht: haar gebrek aan
doorzicht belette, dat ze in scepticisme zou ontaarden, liet toe, dat ze een ideaal
voor oogen bleven houden. ‘Wij moeten leeren Vlaamsche jongens zijn’, zei
Rodenbach. Dat heeft hij door eigen voorbeeld bewerkt, door kennis van 't verleden
en 't bevroeden der toekomst, 't doorgronden en verheerlijken der Vlaamsche geaard-
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heid bekomen. En zie: door alle bekoringen en bitterheden heen hebben de studenten
volbracht, wat Rodenbach heeft voorbereid: een bewijs van dezes sterkte, van zijn
sterk geestelijk leven, van het stralende ervan: een kracht, een levensovervloed die
wel bewezen worden door 't feit, dat hij in niet meer dan vijf jaar zijn levend
reuzenwerk heeft gedaan, en er een blijvenden vorm aan gegeven heeft in zijn
kunstwerk, aere perennius.’
En met een prachtige begroeting aan de Vlaamsche knapenschap, dat ons voor
morgen de sterke mannenschap voorbereidt, besloot Prof. van Cauwelaert zijne
heerlijke, geestdriftige en zoo zinrijke rede, gesteld in eene taal waarbij 't woord van
Buffon wonder goed op toepasselijk was: ‘le style, c'est l'homme même.’
Geen grooter contrast is denkbaar, dan tusschen Van Cauwelaert en Vermeylen.
Dezen laatste moet ik u niet voorstellen. Na den alles-doorschitterenden gloed, de
bezadigdheid van wie even overtuigd is maar het in zijn aard heeft te meenen, dat
kalme overreding meer bewerkt dan mededeelzaam enthoesiasme. Vermeylen is
te zeer een Brusselaar, om heel erg in geestdrift te geraken. En nochtans was zijn
eerste woord - toen hij na den Freiburgschen professor optrad -: ‘Het is een heerlijk
iets, in zoo'n midden te staan. Maar’, vervolgde hij, ‘geen vervoering alleen, asjeblieft,
als er spraak is van Rodenbach als dichter. Want in den dichter Rodenbach heeft
men wat al te veel den strijder gezien. Men meent maar al te veel, in Nederland
voorop, dat wij den dichter overschatten omwege den strijder. Welk is 't verband
tusschen Rodenbach en den bloei der tegenwoordige Vlaamsche letteren? Is hij
een voorlooper ge-
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weest? Neen, hij is oneindig meer. Zijne kunst heeft geen rechtstreekschen invloed
gehad op de tegenwoordige literatuur. Daartoe was ze te veel een wapen, onze
letteren van thans zijn meer eene letterkunst; wel laat ze zich nog leiden, en zeer
bewust, door eene nationale gedachte: heel “Van Nu en Straks” steunde erop, en
het was niet voor niets dat het tijdschrift der jongeren “Vlaanderen” heette. Maar de
strekking was toch: kunst om de zuivere kunst, zonder bijbedoelingen. Zulk standpunt
brengt verandering in de werkwijze, in de techniek. En aldus hebben we veel
gewonnen. Maar dat winnen kon alleen gebeuren door een samengaan met de
ontwikkeling van het Vlaamsche volk zelf. En dat is de band die bestaat tusschen
Rodenbach en de tegenwoordige schrijvers, een band, die blijkt in de liefde, welke
voor hem vooral is gaan stralen sedert de opkomst van de Vlaamsche letteren.
Waarom die liefde? Om de schoonheid, de macht, den omvang van zijn dichterlijk
innig wezen, van zijne ziel. En kunst is toch hoofdzakelijk uiting van een ziel, en
kunst is grooter, naarmate de ziel grooter, ruimer is. Is de ziel niet als eene
resonneerkas, die te voller den klank maakt, naar ze ruimer is? En, wat vooral in
Rodenbach's kunst treft, is de diepe toon, een toon die tevens inniger en rijper wordt.
Men voelt dat Rodenbach streefde naar meer verdieping van zichzelf en om zich
heen; hij was de schoonste mensch van zijn tijd, door verlangen naar meer leven
en meer schoonheid. Hij wilde naar alle zijden uitgroeien. Zijn eigen wezen, heel
zijn wezen was éen streven naar dit ideaal van menschelijkheid: eenheid tusschen
droom en daad; zucht naar orde, zekerheid, harmonie. En dit in
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allen eenvoud en gezondheid, omdat hij midden in zijn volk stond. En dat is de
ethische schoonheid van zijn werk, eene schoonheid zonder dewelke geen groote
dichters zijn. De kunst van Rodenbach is, in hare oprechtheid, in haar bloedwarmen
rhythmus, de bloem van 't leven van zijn volk. Hij is in onze letterkunst eenig: niemand
streefde hem nabij. Maar nu de tijden rijp zijn, wie weet of de groote, de complete
dichter niet reeds in ons midden geboren is en morgen zal gaan spreken, die de
volle weelde van de woordkunst paren zal aan Rodenbach's ethisch gevoel!’
Aldus Vermeylen. Dat Rodenbach overigens als woordkunstenaar niet te misprijzen
is, bewees dr. van Puyvelde, die toonde hoe, met vrouwelijke teederheid aan
mannelijke bezadigdheid gepaard, Rodenbach's genie gediend werd door prachtige
vaardigheden, in zijn drift naar Waarheid en Schoonheid, in zijne liefde voor
Vlaanderen. En nu was het de beurt aan Hugo Verriest, - zeer ziek, en toch gekomen.
De ziekte had hem in 't oor gefluisterd: Gij moogt gaan, maar... uw mond houden.
Doch, zijn mond houden, dat kon Hugo Verriest niet; hij moest spreken, al was het
maar voor een groet, en een gelukwensch... Eene stem - uit het verleden. Want de
pastor kan al mee spreken van vóor vijftig jaar. Toen was Guido Gezelle zijn meester.
En: hoe donker in Vlaanderen! Eenigen tijd later: toen was hij zelf leeraar, de leeraar
van - Berten Rodenbach... En hier gaat de oude priester huilen; en hij spreekt tot
prof. dr. Verriest: ‘Broeder, ik kan niet’. En zijn broeder zegt: ‘Drink een beetje water,
Hugo’. En dan gaat de Meester voort: ‘Ik die nog leef... zooveel zijn gestorven... 't
eenige wat
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ik nog zeggen kan: 'k groete u, Berten Rodenbach, mijn kind, 't schoone kind van
Vlaanderen, 't schoone kind van zijne kunst, zijne taal, zijn volk. Dat zijt gij: Maar in
uw standbeeld: een dankbaar kind, dat zijne ouders duizendmaal teruggeeft wat
het ervan ontvangen heeft en ze aldus in welstand doet groeien. En aldus, mijn
Berten, bewerktet gij den welstand van uw moeder, van Vlaanderen. En ik zegge u
nog, mijn kind: ik wensche u geluk. Gij zijt dood, ja, maar zie eens vanaf uw
standbeeld rond. En zeg: is Vlaanderen aan 't herworden? Ik wensche u geluk, mijn
jongen, want dat is uw werk! En ik wensche ook geluk erom aan ons allen hier, en
ik wensche ook me-zelf geluk, want Rodenbach schreef mij “uw kind”, en... ik de
grijsaard, ik mag het me heden herinneren en herhalen...’ Op zulke roerende woorden
sloot de vergadering. Neem me niet kwalijk dat ik hier mijn brief afbreek, eene andere
vergadering roept me. Tot vanmiddag.

III
23 Augustus
De post en eene nieuwe vergadering dwongen mij vanmorgen vroeg al, mijn
verslag tot bij de morgenzitting van gisteren te laten. Die morgenzitting was iets
voor fijnproevers. De benaming ‘letterkundig’ was in niets hyperbolisch: uit wat ik u
als beknopten inhoud der redevoeringen mededeelde hebt ge het geestelijke gehalte
van die zitting kunnen opmaken. En als ik u zal gezeid hebben dat de vier sprekers
als toonbeelden van Vlaam-
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sche Beschaving zijn, allereerst in hunne taal en uitspraak, dan zult ge u een
denkbeeld kunnen vormen van 't genot dat van zulke vergadering uitgaat.
's Namiddags was het eerder een feest voor het volk. Het volk! Daar draait immers
in Vlaanderen alles omheen en op uit. Onze taak is er immers in hoofdzaak eene
van volksontvoogding: eene gedachte die vleesch en bloed is van al wie zich een
zelfbewust Vlaming voelt, en de grond is waar zelfs onze meest-individualistische
dichters op bouwen. De Vlaamsche Beweging is dus eene volksbeweging, en elk
feest wordt van lieverleê bij ons een volksfeest.
Na 't feest dus der intellectueelen: het mooiste deel voor het volk, in iets meer
dan muziek-geschetter, geroep en getier.
Eerst de kern der feesten: de onthulling van Rodenbach's beeld. Een oneindige
plaats zwart van volk, zoo dicht bezet, dat het den journalisten onmogelijk is, door
de menigte heen te breken en tot bij het podium te geraken. Daar worden natuurlijk
redevoeringen uitgesproken, o.m. door baron Ruzette, goeverneur van
West-Vlaanderen. Daar ik er niets van hoorde, kan ik er u niets van navertellen.
Ik betwijfel overigens of gij er bij verliest: gij weet nagenoeg wat officiëele
redevoeringen zijn, zelfs in het losbandige Vlaanderen: ik deelde er u al staaltjes
van mede, zoodat ik er me thans niet over in heb te spannen. Maar het standbeeld
zag ik wel en ik zeg het gereedelijk: het is een heel interessant beeldhouwwerk, dat
zijn maker, den zeer merkwaardigen, klassiek-zuiveren Julius Lagae, in Holland wel
bekend om zijn schoon Gezelle-
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borstbeeld, lang geen oneer aandoet. Het stelt Berten Rodenbach voor, vol zwier
den Blauwvoet zwaaiend. Ge weet niet wat de Blauwvoet is? Het is een soort
zeemeeuw, die door haar lang gewiek en haar gekrijsch den storm aankondigt. Nu
had Rodenbach er het symbool van de studentenbeweging van gemaakt, en als
strijdkreet het populaire ‘Vliegt de Blauwvoet, storm op zee!’ aangenomen. Zoo'n
Blauwvoet zwiert hij hier door den lucht, met een machtige, veerige, gratievolle
beweging. Ik herhaal: een heel belangwekkend werk, dat vooral treft door zijn losheid,
zijn levendigheid en zijn prachtige en zuivere plastiek, al had ik den hals naakt
verkozen, en al vind ik den arm met den vogel veel minder geslaagd; vooral de
vogel is te tam en lam, en schijnt niet uit de hand van Lagae te komen.
Bij elke standbeeldonthulling past een gelegenheidscantate: hier had de
toondichter Aug. De Boeck voor gezorgd, auteur van den ‘Reinaert de Vos’, waar
hier wel meer spraak over was, en die, in de breede, echtvolksche lijn van dit koor,
en tevens in de eenvoudige en toch heel fijne bewerking ervan een
uitmuntendgeslaagd werk heeft geleverd.
Daarna: naar den Grooten Markt, waar we, in aanwezigheid van het puik der
Vlaamsche letteren, Verriest en Streuvels aan het hoofd, en van niemand minder
dan Baron Ruzette en andere overheden, een historischen stoet zouden voorbij
zien trekken. Eerlijk gezeid, daar hoopten we nu wel zoo heel veel niet van, en...
werden niet weinig aangenaam verrast.
De stoet was een verheerlijking van Rodenbach in dezen zin, dat de voornaamste,
historische of legendari-
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sche, figuren uit zijn werk er in levende beelden of praalwagens in waren voorgesteld.
Zoo zien we de wagen van Gudrun als van Sneypens, van een Wiking, als van de
helden uit het gedicht ‘Fierheid’, om te eindigen op een symbolische verheerlijking
van de verbroedering van Noord en Zuid en van die van Rodenbach, waartusschenin
allerlei groepen van mannen, vrouwen en kinderen, zingend, dansend of
muziekspelend.
Voor mij was de stoet niet zoo geheel nieuw. Wie vóor twee jaar te Brugge den
historischen stoet en het steekspel bijwoonde, zal hier enkele oude bekenden
ontmoet hebben. Maar alles was niet te minder keurig en levendig, schilderachtig
en zelfs waarlijk artistiek, zóo bijvoorbeeld den Molen van Sneypens: een
mooi-samengestelde, zeer plastische groepeering. 't Voornaamste van den stoet
kwam echter achteraan, - achter de vlagge, die een rouwkrip droeg, van het
Vlaamsch Verbond der Leuvensche studenten. Gij zult u herinneren wat ik bedoel.
Ik schreef er u herhaald over, viel er zelfs in polemiek over met Het Centrum dat
van Belgische zijde leelijk afkwam van zijne incursie op Vlaamsch gebied: hoe op
hooger bevel het machtig organisme, dat de Vlaamsche verbonden studenten
uitmaakten, door de hoogere overheid der Leuvensche studenten ontbonden werd
en in den ban gedaan. De studenten echter bleven samen, namen geen nota van
het hooger bevel, en eischen meer dan ooit, en uitdrukkelijker dan ooit, Vlaamsch
in de Hoogeschool.
En fier stapten ze nu weêr, honderden in getal, achter hunne fiere, hunne verboden
vlag. En gekomen vóór het Raadhuis, waar we met den gouverneur stonden,
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eischten ze weêr, beslist en uitbundig, dat aan hun vraag gehoor zou worden
gegeven. En zie, nu ging er plots electriciteit door de hoofden en de harten. De oude
pastoor Verriest hervond zijn krachten om meê te juichen. Dr. Verriest, een
Leuvensch hoogleeraar, koos door toe te juichen, beslist partij voor de studenten.
En Vermeylen, de sceptieke Brusselsche hoogleeraar, die 't Leuvensche
studentenvolk nog niet goed kende, verklaarde: ‘Als ze zóó voort gaan, hebben zij
de Vlaamsche Hoogeschool vroeger dan ze zelf denken!’ En hij stelde voor, dat de
dichters die daar om hem stonden, zich bij den stoet zouden vervoegen, en door
hunne aanwezigheid bewijzen hoe innig ze zich met hun volk en zijn toekomst
vereenigd voelen. Gij kunt denken, hoe de studenten hunnen diepbewonderden en
-beminden kunstenaar in hun midden opnamen en hoe het de geestdrift nog stijgen
deed... - En zoo werd er, voor een kloosterschool van meisjes, ook dáár meer
Vlaamsch gewenscht. En waarlijk: ik heb een kloosterzuster toe zien juichen. - Ja,
Vlaanderen herleeft, Vlaanderen is ontwaakt en gisteren heeft het bewezen een
goede provisie daden in de vuisten te hebben.
Daarna was het, natuurlijk, banket, een banket dat aanvankelijk vrij koel was,
maar zich weldra aan 't vuur der toasten warmde. Ik zal ook deze niet navertellen;
kan echter niet nalaten er uit den hoop een paar uit te pikken. Die allereerst van
Pastor Verriest, die dronk... op den Blauwvoet. Ik beken het rechtaf: ik heb Verriest
misschien twintig of dertig maal in mijn leven gehoord, maar waarlijk hem nooit zoo
fijn, zoo geestig, zoo kiesch gekend als gisteren; het is of de jaren geen vat hadden
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op dezen grijsaard, of hem de eigenschappen eigen waren die Anacreon en Homeros
den onsterflijken krekel toeschreef; beter nog: of hij met de jaren spirituëeler,
gespiritualiseerd werd. En zij, die hem alleen uit zijne redevoeringen kenden, zouden
verbaasd staan bij 't hooren van zoo'n eenvoudigen tafelspeech, zoo delikaat een
genot is het.
Na Verriest was Pater de Vos aan de beurt, een kapucien, met Rodenbach de
eerste ‘Blauwvoet’ die ervoor in zijne priesterlijke loopbaan gebroken werd, en steeds
de meest overtuigde en vurigste onzer strijders gebleven is. Een figuur! Ge moest
hem zien, in zijn zware stierengestalte, hem hooren, als hij het zoete Westvlaamsch
uitdondert. Hadden we maar vele zulke mannen, mannen van zulke taaiheid, zulken
wil, zulk geloof!
Dan waren nog een paar speechen door Hollanders, door den heer Jutte, nl.,
student aan de Technische Hoogeschool te Delft, en pater Linnenbank, den
gekenden criticus, die voor de Vlaamsche letteren heel wat gedaan heeft in uw land.
Zoo nam het banket een einde, en...
Neen, nu vertel ik liever niet verder, want het wordt waarlijk onvertelbaar. Hoeveel
glazen bier gedronken werden, de dorst aangehitst zijnde door een monstervuurwerk,
kan moeilijk begroot worden. En hoe het kwam dat, klokslag middernacht, opeens
weer de wagen van Sneypens in de Rousselaersche straten verscheen,
voortgesleurd door Herman Teirlinck, en waarop Stijn Streuvels bezig was, Aug.
Vermeylen te vermoorden, - dat weet misschien de uitgever Veen, die
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ook voor de feesten overgekomen was, beter dan ik. Hoe het verder kwam dat een
tweede wagen op klokslag twee uur 's nachts den weg naar Brussel insloeg, kan ik
ook bezwaarlijk zeggen. En waar intusschen Frans Verschoren verzeild was: een
groot deel van den nacht heeft men het aan de vier windgaten gevraagd; helaas,
zonder het minste gevolg!

Na de feesten
28 Augustus
Stijn Streuvels schrijft me:
‘De “geluiden” zijn vergaan: wát blijft er nog van over?’
En zeggen, dat ik, als ieder, Streuvels van zijn oud, zijn aanvankelijk pessimisme
genezen dacht! Hoe, omdat de, inderdaad zeer luidruchtige, Rodenbach's feesten
uitgeluid zijn, zou er niets meer van overblijven?
Eventjes een inventaris opmaken, waarde vriend; dan zullen we zien wat er van
je scepticisme overblijft. En het zal tevens het nawoord zijn, de balans, het
minimathermometercijfer, die ik dan mijne lezers beloofd heb. Wat er nog over blijft?
Om te beginnen met het geringste, en zelfs de brandkasten en spaarkasboekjes
van Rousselaersche herbergiers en winkeliers over het hoofd zien: hebt ge niet
bemerkt hoe spontaan-populair Rodenbach geworden is, ook buiten den kring van
studenten en ‘letterminnaars’? Het is wat te zeggen, als er Rodenbach-dassen en
Rodenbach-sigaren, Rodenbach-lucifersdoosjes en Rodenbach-
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‘bruischaard’ ofte champagne, Rodenbach-uithangborden en zelfs
Rodenbach-uitgaven (letterkundige studies zoowel als prentkaarten die zijn werk
illustreeren) bij de vleet te vinden zijn. Het is te zeggen, namelijk, dat de
Rodenbach-gedachte onder het volk vleesch geworden is. Meesmuil niet, Streuvels.
Als de socialisten hier te lande Anseele-cognac drinken, en de sportliefhebbers Van
Houwaert-sigaretten rooken, dan denken ze minder aan den socialist Anseele of
aan den fietser Van Houwaert, dan aan de overtuiging die Anseele en Van Houwaert
vertegenwoordigen. Anseele en Van Houwaert zijn de vertegenwoordigers van een
abstractie, die door hen belichaamd werd, concreet, levend. Zoo gaat het nu weer
met Rodenbach. Daar heb ik twee bewijzen van. Gij zijt met ons te Rousselare in
‘'t Paradijs’ geweest, nietwaar? Welnu, het uithangbord van ‘het Paradijs’ luidde tot
op Zondag laatst: ‘Hôtel du Paradis’. Maar, toen ik Dinsdag van Rousselare en van
dat Paradijs afscheid nam, zei de juffrouw me uit eigen beweging en met oogen,
schitterend van overtuiging: ‘Deze week nog laat ik mijn uithangbord oververven en
dan zal het heeten: Gasthof het Paradijs. - En toen ik Rousselare verlaten had, reed
ik in een boemeltreintje derde klas naar Kortrijk toe; en een kleine vlaskoopman van
aan de Fransche grens vroeg aan een werkman die naast hem zat: ‘Maar wat willen
zij toch met dien Rodenbach?’, waarop de andere, in gebroken Fransch: ‘Gij houdt,
gij, ook van uwe moedertaal, niewaar, kameraad? Hewel, ze vieren hier allemaal
Rodenbach, omdat zij hier voor hem niet verstonden dat wij eerst en vooral onze
moedertaal moeten beminnen. Maar Rodenbach is gekomen, die
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ons dat doen begrijpen heeft. En daarom zien wij hem gaarne.’ En iedereen
daaromheen knikte instemmend, en ook de Franschman begreep.
Zijn dat geen teekenen, Stijn Streuvels, dat ons Vlaamsche volk zelf- bewustzijn
krijgt, het machtige, zelf-bewustzijn dat een volk veroveren laat ‘wat is recht’, bewustzijn, naïef gesymboliseerd in die dasspelden en lucifersdoosjes, waar zij meê
pronken, en waar fier de naam Rodenbach op pronkt?
Er blijft iets hoogers nog van de Rodenbach's feesten over. Iets waar gij, wel is
waar, over geblaseerd zijt, waarde en groote vriend, maar waar anderen in uwe
plaats zich van harte over verheugen, en dat ook op anderen overgaat: de band,
de liefde, die op die Rodenbach's feesten gebleken is te bestaan tusschen het beste
deel van ons volk en de schrijvers van dat volk. Toen in 1893 ‘Van Nu en Straks’
gesticht, en toen vooral in 1896 de tweede reeks van dat tijdschrift geopend werd
met Vermeylen's ‘Kritiek der Vlaamsche beweging’, toen scholden de flaminganten
nijdig die jongere dichters voor scheuringmakers uit. En het is pas een paar weken
geleden dat men hun verweet, in hun ivoren toren opgesloten te blijven, niet af te
dalen tot het volk. En zie, wat gebeurt er nu? Die jongere schrijvers, die trachten
voor hun land wat schoonheid te maken, hunne Vlaamsche taal te kneden tot kunst
die dan toch ten bate van hun volk zou komen, die jongere schrijvers ondervinden,
op feesten als die te Rousselare, dat het beste deel van hun volk hunne poging
waardeert, en dat zij wel gelijk hadden niet tot het volk af te dalen, vermits het volk
tot hun opgeklommen is. - U liet het misschien koel,
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mijn vriend, dat in iedere vergaderzaal, op iederen straathoek ‘Leve Stijn Streuvels’
geroepen werd, evengoed en meer nog dan men den Rodenbachnaam huldigde.
Maar het hart uwer vrienden klopte er te heftiger en te blijder bij, eerst omdat zij fier
waren op hun trouwen makker, en daarna omdat ze erbij gewaar werden hoe in 't
hart van 't Vlaamsche volk uw naam naast dien van Conscience leeft, - hetgeen wel
zéer ten voordeele van dat volk pleit... Maar niet alleen úw naam, niet alleen uw
persoon werden door de massa toegejuicht: ook andere ‘tours d'ivoire’ (het is uwe
schuld niet, dat ik er u bij reken!) ondervonden de verrassing, ‘uit hetzelfde laken
een broek’ aangepast te worden, zooals men ten onzent zegt; - en dat ook heeft ze
verheugd, niet om hen-zelf weêr, maar omdat zij erbij gevoelden dat zij voor hun
land van evengroot nut en belang zijn als meetingsprekers en wel wat lichtzinnige
journalisten.
En die spontane hulde van het Vlaamsche ‘mannenschap’ van morgen aan dezen
die morgen de Vlaamsche letterkunst tot bloei moeten brengen, is, in mijne
herinnering, weêr iets zeer belangrijks, dat van de Rodenbach's feesten overblijft:
't besef, bij de Vlaamsche jeugd, dat de Vlaamsche beweging geen louterpolitieke
beweging meer is, maar eene kultuur-, eene beschavings-beweging, waarvan de
letterkunde, de kunst der ‘ivoren toren’-schrijvers, de uitbottende bloem is.
- Ja, Vermeylen had gelijk, toen hij Zondag laatst verklaarde, dat elke schrijver
zich in Vlaanderen onbewust door eene nationale gedachte leiden laat, hoezeer hij
ook ‘woordkunstenaar’ zij. En 't studentenvolk begreep

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

317
het, en daarom juichte het zoo bewust en zoo geestdriftig zijne dichters toe.
En nu het derde punt, Stijn Streuvels, en 't voornaamste. Dat de Rousselaersche
feesten bewezen, dat de Vlaamsche beweging geen politieke beweging meer is,
daar juichten het katholieke Handelsblad van Antwerpen en de liberale Vlaamsche
Gazet om. Wél was het meerendeel der feestvierders katholieken; geen wonder:
Rodenbach blijft de patroon der Leuvensche katholieke studenten en oud-studenten;
de meeste feestredenaars behoorden daaronder; vaak spraken zij uitsluitend voor
katholieke ooren. Maar... die katholieken vroegen, eischten - wat hunne overheid,
de hooge geestelijkheid, hun weigert, halsstarrig: Vlaamsch in 't onderwijs, onder
waarborg der wet, en - wat ze, a fortiori, nog minder bekomen - een Vlaamsche
Hoogeschool. Dit eischen ze nu mét liberalen en socialisten samen; dat eischen ze
als bekroning der gezamenlijke Vlaamsche beweging, als bevestiging ervan, dat
die beweging een Kulturkampf is, breed begrepen. Een eerste feit nu, door die
Rousselaersche feesten bewezen, is: de katholieken komen voor 't eerst, ook buiten
hunne versterking van Leuven, met hun eisch voor den dag; zij strijden met open
vizier, want zij hebben sterke wapenen, en... de waarheid voor zich. Mijn Brusselsch
collega van het Amsterdamsch Handelsblad verwijt hun eene zekere voorzichtigheid,
die hem een gebrek aan overtuiging voorkomt. Ik vrees wel dat hij zich vergist. Ik
ken dat Leuvensche volk van bij, en weet wel wat er nog aan het ‘knapenschap’
ontbreekt, om geheel vrij te durven spreken en te durven handelen. Er ontbreekt
een hoofd. Maar dat hoofd komt
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er, van October a.s. af. Prof. van Cauwelaert, over den welken ik het hier dikwijls
had, komt naar Leuven terug... als student. Hij is doctor in de wijsbegeerte en in de
letteren; hij wil nu ook wetenschappen studeeren en doctor in de medicijnen worden.
En voor wie weet wat prof. van Cauwelaert is, bestaat er geen twijfel meer aangaande
wat van hem te verwachten is. Toen wij, vóór vijftien jaar haast, van de vernietigende,
maar gezondmakende en sterkende daad van Vermeylen de opbeuring der
Vlaamsche zaak verwachtten, vergisten wij ons niet. Eene zelfde hoop gaat thans
naar de richtende en, durven wij voorzeggen, opbouwende daad, in de toekomst,
van Frans van Cauwelaert. De twee, elkander zoo wonderlijk aanvullende, beiden
zoo heel bijzondere personaliteiten, August Vermeylen en Frans van Cauwelaert,
hebben elkander voor het eerst te Rousselare op deze Rodenbach's feesten ontmoet.
En... zeg, waarde Stijn, gij die ze beiden kent, is dat niet, met het oog op wat wij
allen zoo vurig verlangden, een prachtig resultaat der jongste Rousselaersche
dagen?
e

‘Wat blijft er van de feesten over?’ - Stijn Streuvels, er blijft over: 1 dat ons volk
e

aan 't ontwaken en 't ontbolsteren is; 2 dat de Vlaamsche schrijvers meer en meer
van hun volk zijn gaan houden, omdat ze lengenhande de oprechtste wederliefde
e

gewaar worden; 3 dat de Vlaamsche beschaving, gevolg eener Vlaamsche
universiteit, er komt!
En dat wist ge toch ook, Stijn Streuvels! - Waarom hebt ge 't me dan gevraagd?
Omdat ik het zou voort gaan vertellen aan 't groote broedervolk van
Benoorden-Moerdijk, misschien?
Oude en groote vriend, ik groet u!
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Bieren
15 September
Was Terentius een landgenoot geweest van mij, dan zou hij vast zijn bekend
‘homo sum’, et nil humani a me alienum’ vertaald hebben door: ‘Ik ben Vlaming, en
geen consumptie mag me dus vreemd blijven.’
Hoe kon het wel anders, waar de meest nationale helden kooplui in eet- en
drinkwaren, waar Artevelde een brouwer was, Jan Breydel een beenhouwer, en
Agneessens - of althans de man die voor zijn mooi standbeeld te Brussel poseerde
- een garnalenkoopman!
Wij zijn een land waar men eet, - en wie eet moet drinken. De voorzichtigheid
leert daarenboven, dat wie drinkt ook goed doet te eten. En ik verzeker u met fierheid,
dat de Vlamingen voorzichtige lieden zijn. ‘Ces bons Flamands, il faut que cela
mange’, zegt Victor Hugo; en hoe zouden wij de minachting die uit ‘cela’ spreekt
niet over het hoofd zien, om den grooten dichter gelijk te laten hebben?... - Zijn wij
een gulzig volk? Neen, wij zijn een volk dat van den nood een deugd maakt, dat de
noodwendigheid van zich te voeden omkeert in de geliefkoosde deugd, zich het
voedsel als weldaad te laten welgevallen. Dat kan ons niemand kwalijk nemen, niet
meer dan dat we storingen in de spijsvertering tegengaan door het noodzakelijk
gebruik van gegiste of gestookte dranken.
Wel is waar hebben wij daarbij de vermaardheid opgeloopen, het volk der wereld
te zijn, dat de grootste hoeveelheid alkohol verbruikt. Maar dat verbruik beloopt nog
niet één liter per maand en per inwoner; dus niet
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eens één borrel daags, - wat toch niemand overdreven kan vinden! Toch ónze
schuld niet als men elders geen cognac lust en liever cholera-aanbrengend water
drinkt! En een klein land als het onze mag al heel fier zijn, dan toch in iets uit te
munten!...
Wij zijn dus groote drinkebroers. Men heeft de Vlamingen, om hunne jovialiteit,
hunne lichtzinnigheid, hunne onverschrokkenheid, hun gebrek aan achterdocht,
hunne oprechtheid, hunne liefde voor het leven en voor de fantazie, en allerlei
andere deugden en ondeugden, wel eens ‘groote kinderen’ genoemd. Goed! Maar
dan kinderen met een zuigflesch, - liefst vol bier. Want het bier speelt een heele rol
in onze geschiedenis - ik noemde al Jacob van Artevelde -; in onze schilderschool
- denkt maar aan Breughel en aan Teniers -; in onze letterkunde - wie kent de
bacchanalen der Kamers van Rethorike niet? -; en tot in onze muziek toe Averkamp's a capella zingt daar mooie voorbeelden van. - Ja, wij weten dat onze
beste kracht ligt in het bouwen op de traditie. En daarom huldigden onlangs nog de
Vlamingen te Roesselare hun dichter Rodenbach, niet alleen als levenswekker,
maar ook als beroemdsten afstammeling van een befaamd brouwersgeslacht. Onze
Koning, Leopold II, dankt hij overigens zijne populariteit niet aan zijne liefhebberij
voor ouden Lambiek? En wie schat het getal der graden, dat gezel Vandervelde in
het oog der socialisten gedaald is, sedert hij de onthouderssekte der ‘Goede
Tempeliers’ stichtte, en tot welk warmtepunt bij diezelfde socialisten de genegenheid
steeg voor gezel Terwagne, een dokter nogal, die gezel Vandervelde in deze zaak
fier te woord dierf staan...
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Ik zet de rij der overtuigende voorbeelden niet voort: gij koestert met mij de innige
zekerheid dat in Vlaanderen goed bier naar waarde wordt geschat. Meen dan ook
niet, dat het de schuld is van Duitsche spionnen, of het gevolg van overdadig
pan-germanisme, zoo hier menige liter Münchener of Pilsener wordt ingevoerd en
uitgedronken. De Vlaamsche maag heeft als devies: Ubi bene, ibi patria. Of beter:
zij annexeert wat haar goed om... innemen voorkomt. Duitschland is haar wingewest,
evenals ze thans voor een goed deel al Engeland binnengepalmd heeft. Want in
de Vlaamsche maag is sedert lang verwezenlijkt wat sedert meer dan een kwarteeuw
de droom is der Europeesche politiek: bij haar leven Engeland, Frankrijk en
Duitschland in bestendigden vrede.
De Duitsche bierbrouwerij heeft dus een goeden klant aan België. En daarom is
het niet zonder eenige onrust gegaan, dat men ten onzent vernomen heeft: het
Duitsche bier wordt in zijn oorsprongsland met nieuwe lasten geslagen. Zou in onze
maag de wereldvrede verstoord, of althans de verhouding tusschen de mogendheden
gewijzigd worden? Ging onze innerlijke oeconomie er onder lijden? Zouden wij,
voorstanders van een ruimen vrijhandel, gedwongen worden tot een protectionisme
waar wij voor walgen? Voor walgen met recht en reden, want ik verklaar het met
eene oprechtheid die gij appreciëeren zult, en zonder mij te laten verleiden door
nationale overschatting: onze Belgische nabootsingen van Duitsche bieren zijn
onsmakelijk, maagpijn-verwekkend, hoofdpijn-nalatend, en veroorzakend wat mijn
professor van Grieksch, die veel
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in Duitsche Kneipen gestudeerd heeft en er zijn doctorstitel heeft gehaald,
‘xylostomia’ noemde.
Gij kunt u de beroering in den lande voorstellen. Een feit echter - waar ik ditmaal
wél een kneep voor het pan-germanisme inzie - kwam de revolutie smoren, met
slechts enkele overladen verduwingstelsels als gevolg: behoedzame lieden die er
van wilden profiteeren, dat de halve liter vooralsnog vijf en dertig centimen bleef
kosten, om vóor den opslag provisie op te doen. Dat feit was: in het uitvoerende
land was besloten, dat de biertjes, voor ons bestemd, door geen nieuwe lasten
getroffen werden... Er is meer dan éen zucht geslaakt en, geloof me, om de alteratie
af te drinken meer dan éen extra-potje gebruikt geworden!...
We slapen dus weer op onze twee ooren, daarin geholpen door den Duitschen
belastinggaarder, die ons niet dwingen kwam, het slaap-aanvoerende getal pintjes
te verminderen...
Wie echter nijdig zijn: de Vlaamsche bierbrouwers. Meer dan wie onder de
oppositiepartijen van den Reichstag hadden zij hunne hoop in de ontreddering der
Duitsche financiën gesteld. Want van de hyperesthetische smaakorganen der
Vlamingen was weinig te verwachten: wij proeven te goed wat waarlijk van over-Rijn
komt, om ons door inlandsche imitatie te laten begoochelen. Slechts een duchtige
opslag der echt-Duitsche produkten kon dus de nationale nabrouwsels ten goede
komen. Zij wilden, onze brouwers, de bezorgdheid om onze maag vernietigen onder
de bezorgdheid om onze portemonnaie. - Maar zij zijn, den goden zij dank,
teleurgesteld geworden. Moge het hun een spoor-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

323
slag zijn, den weg der nabootsing op te geven, en verder dien der vaderlandsche
overleveringen te bewandelen!...
Want het dient gezeid: De Duitsche bieren zijn zóo in den Belgischen smaak gaan
vallen, dat zij langzamerhand onze eigen oude soorten aan 't uitroeien zijn. Wijs mij
de plaats - gelijk Multatuli zou zeggen - waar nog Liersche kavesse of Antwerpsche
Seef getapt wordt. Ik heb eens veertien dagen in Brussel omgeloopen om eene
flesch Oudenaardsch te vinden: een heerlijk bier dat, om de jaren '60, in de hoofdstad
zoo graag gedronken werd als in Oost-Vlaanderen. En nochtans, verdienen
Houthemsch en Pitthemsch, Staceghemsch en Meulebeeksch geen verdere
bekendheid dan binnen enge plaatselijke grenzen? Zeker, ik houd niet zoo heel
veel van het al te bleeke Leuvensch; maar dit is geen reden dat ik er de decadentie
niet van betreuren zou. Sotteghemsch is veel, veel meer waard dan zelfs door
vrienden vermoed wordt. En ik juich van harte dat Bornhemsch als Drijdraad hun
faam gestand doen, evenzeer als de vlucht, in de laatste tijden door den Jack-up
genomen, mij met vreugde het hart vervult.
Meen niet echter dat ik mij daarom bij dezen aan den kant onzer brouwers schaar,
die de uitroeiing der vreemde bieren wenschen. Ik herhaal veel liever mijn wensch
en mijn raad: dat ze zouden verzaken aan de kwade praktijken - ik durf niet zeggen:
pomperijen - van 't navolgen der vreemde bieren; maar lekker en gezond inlandsch
bier, naar de oude recepten en zonder saccharine, zouden brouwen, om daarna
dat nationale brouwsel flink in Brussel en andere groote Belgische steden te
exploiteeren. Ik zie de brandkast al zwellen van hem die
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bij ons het Meulebeeksch, waar Carel van Mander bezieling in vond, in zou voeren.
Welke belooning staat den uitbater van den driedubbelen Gentschen uitzet niet te
wachten! ‘Es dehnt sich das Haus’, zou hij weldra welvoldaan Schiller na mogen
zeggen, die de hoofdstedelijke magen weêr aan 't Oudenaardsch zou gewennen,
zonder daarom maar iets aan faro of lambiek - onder gedaante van geuzen-, kriekenof frambozenlambiek - te kort te doen, of zelfs Münchener of Scotchale te willen
schaden.
Ja, dat is de weg om de nationale bierbrouwerij te doen bloeien. En - het weze
gezeid zonder de minste xenophobie - de vaderlandsche maag, vermits ze uit traditie
dan toch slikken moet, zou de eerste zijn, om er bij te winnen.
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Tusschen de feestdagen in
10 Februari 1910
Eergisteren nog karnaval; Zondag weêr karnaval: we zijn weêr in onze gekke
dagen, gelijk een misanthroop zou zeggen.
Een misanthroop ben ik gelukkig niet. Want was ik het wél, dan zou ik
Dinsdagavond thuis gebleven zijn, zitten mopperen in mijn eentje, met allerlei kwade
gevoelens in mijn hart. En de hemel hoede mij voor kwade gevoelens! Dan zou ik
niet uit zijn gegaan, ondanks het hondenweêr en eene beklemmende verkoudheid.
En ik zou ook belet zijn geweest, u een heel fijnen, heel bijzonderen indruk mede
te deelen, op dien wandeltocht opgedaan.
Ik zal u, wel te verstaan, niet spreken van de gemaskerden zelf. Zij waren
overigens weinig talrijk, en weinig interessant. Daar waren wel eenige rijkeluizoontjes,
op onrustbarende wijze in Parijsche Apaches herschapen, en waaronder éen het
naturalisme zoover dreef, dat hij, in de restauratie waar ik at, de pasbegonnen halve
flesch wijn die ik had besteld, cynisch van onder mijn neus wegkaapte, en mij met
een gewapende vuist bedreigde omdat ik dorst te protesteeren. Daar waren ook
weêr overtollig-dikke dames, die geene meer-gepaste vermomming hadden weten
te bedenken, dan een engsluitend schooljongenspak, dat ze in de beklemming
bracht en aan haar tijdgenooten geen hoogen dunk over hare anatomie kon geven.
En daar waren dan ook de fantaisisten van elken karnaval, de dilettanten die zich
allerwalgelijkst of allergriezeligst optuigen, om in hun
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eigen ziel walg of griezeling waar te mogen nemen over hun-zelf; de philosophen
die ons, onder het masker, aan onze dierlijke afstamming, aan 't weinig-logische
onzer handelingen komen herinneren, en ons zelfs, in het hoogste feestrumoeren,
achter hun starre tronie, als een ‘memento mori’ in het hart kijken. Eén dezer laatste,
die ik erkend heb als zijnde een onzer onbenulligste dichters, dreef dien
philosofischen ijver zoover, dat hij Dinsdag rendez-vous heeft gegeven in de
Eeuwigheid. Gelukkig heeft hij mij den tijd gelaten, er u deze mededeeling van te
doen...
Neen, ik zal u maar niet spreken van de maskers. Ik zal zelfs niet uitweiden over
eene speciaal-Brusselsche ziekte, die in de karnavaldagen woedt en erge
verwoestingen aanricht: de vereenigingsziekte-met-philanthropisch-doel. Stel u
veertig deftige burgers voor die, tot de jaren van verstand gekomen, niet te min van
jolijt en onafhankelijkheid houden: twee voorvaderlijke deugden, die ze liefst
beoefenen om vastenavond en halfvasten. Jolijt wil alsdan zeggen: zich vermommen;
onafhankelijkheid beteekent: uitgaan zonder mevrouw. En daar heeft nu de
Brusselsche scherpzinnigheid het volgende op gevonden: met de, overigens
uitmuntende, bedoeling, den arme te helpen (en daar kan immers de kwaadaardigste
wederhelft niet het minste op aanmerken!), stichten die veertig deftige burgers een
genootschap, kiezen een uniform - liefst het dolste dat men zich bedenken kan, leeren een koor aan, dat zij met vervaarlijke neusstem in de koffiehuizen uit gaan
galmen, en doen daarna geldinzamelingen. In den grond des harten smaken zij de
diepste geneuchten: zij drinken
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(want van zingen krijgt men dorst), zij bewegen zich ongedwongen (want wie zou
ze herkennen?), zij nijpen de overtollig-dikke dames in de lendenen (vermits mevrouw
toch thuis is gebleven, natuurlijk na een heftige scène). - Geen wonder dan ook dat
zulke genootschappen uit den Brusselschen grond opgerezen zijn als paddestoelen,
- als vergiftigde paddestoelen, want, zooals ik u zei: zij richten de schromelijkste
verwoestingen aan: in strot en maag der verkleede philanthropen, in den geldbeugel
van hunne tijdgenooten, en in den huishoudelijken kring waar, soms acht-en-veertig
uren aan één stuk, de vrede verbroken blijft...
Neen ik spreek u niet over ‘Le Conservatoire Africain’, over ‘Les Cuisiniers
mirlitophiles’, over ‘Les Paganinis de Meulebeek’: de zeer-aardig gekozen namen
dezer kringen. Ik spreek u zelfs niet over het bal in den Muntschouwburg. Dat bal
heeft eene editie of vier: de eerste heeft plaats den avond vóor den eersten
Carnaval-dag, en heet: ‘Le bal des abonnés’. Dien nacht is de verveling
schrikwekkend in de zaal. Stel u al die oude en sommige half-oude heeren voor,
die hier iederen avond komen geeuwen en kniezen, en nu weêr, in den rok of den
smoking van iederen dag, elkaar zwijgend de hand drukken, het gelaat strak als in
een sterfhuis, rondkuieren met een zeer dicht gesluierde, zwarte domino-gedaante
aan den arm, die ze wel wouën doen doorgaan voor iemand anders, maar waar
ieder van weet dat het hun hoogst-eigen vrouw is. Gij kunt u voorstellen hoe plezierig
dat wordt. Gedanst wordt er weinig: dat is te vermoeiend. En dan: dansen met zijn
eigen vrouw!... Daar is wel de opfleuring van ‘l'entrée
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du ballet’: de lichte dames van het balletkorps die in de zaal rond komen draaien,
in een minimum van kostuums. Maar wat hebben er de oude heeren aan?
Majestatisch, hoewel zeer dicht gesluierd, stapt aan hun zijde de vijftigjarige
echtvriendin...
De andere bal-dagen gaat het er wel wat luchtiger toe; de zaal is bonter, wemelt
meer van kleuren: de demimonde brengt er meer leven in, meer sans-gène; men
waagt zich aan losser bewegen; men wordt er uitgenoodigd tot eenige uitgelatenheid.
Ik spreek u niet over de dameskleêragie, die den al-te-dichten domino van den
eersten avond vervangt: zij is vaak suggestief. En de buffethouder zal u verzekeren,
dat, bij den eersten bal-avond vergeleken, het getal geledigde champagne-flesschen
driedubbel is de volgende avonden...
Maar neen: ik vertel u liever op halfvasten zoo'n bal in den Muntschouwburg.
Want ik heb u heden in iets veel hoogers en veel fijners deelachtig te maken: zoo
hoog en zoo edel dat ik aarzel, het te doen...
Stel u voor: eene der levendigste straten der stad, de Magdalenastraat. Het is
zeven uur in den avond; de maskers komen uit; zij gaan de restauraties bevolken,
bezoeken daarna de café's, en tegen tienen of zoo gaan ze naar 't bal. Het is wel
heel slecht weer; het regent onophoudend, de koude is scherp en bijtend, nijdig
slaan u buiën in 't gezicht. De lucht is zwaar en ros-zwart, als kokend lood. Over de
kleverige straatsteenen voelt hij die niet voor zijn plezier uit is, en alleen voor 't
opmerken, zijn voeten loom slepen. Maar daar zijn menschen op gang, die wél
bedoelen, plezier te hebben. De gemaskerden - naaistertjes en studenten - zingen
en gichelen,
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spijts den regen. De fanfares van de ‘Cuisiniers Mirlitophiles’ slaan koperen gillen
naar de zwarte lucht. De gore straatjeugd gaat toetend in papieren hoornen. En er
heerscht dan toch, al gevoelt men er duidelijk het onechte, het gemaakte, en zelfs
het ongezonde van, - er heerscht dan toch eene montere opgewondenheid, eene
gonzende stemming van pretmaken, met wel wat heel veel koppigheid van toch
maar plezier te hebben, maar niet te min met het gevolg, dat het feest is. Het is
Karnaval: een kille, mistroostige karnaval-onder-den regen, maar voor enkelen, voor
velen zelfs, een karnaval ‘quand même’ het zeldzaam-gebodene van kommerloos
feestvieren, hoe gemeen en hoe weinig oprecht ook. En dan, de straten zijn vol
volk, niemand blijft graag thuis op zulke dagen; en dat verhoogt wel het meest het
gevoel van het ongewone...
Maar zie, daar gaapt een laag, donker portaaltje. De uitgelaten karnavalbenden
merken het niet natuurlijk. En ook het volk, dat nieuwsgierig de vermomden naoogt,
naar de kwinkslagen luistert en de soms wat onhebbelijke feestdeuntjes meêneurt,
gaat het onverschillig voorbij. Het is het portaaltje der Magdalena-kerk.
Ik treed binnen. De kapel, laag, bedompt, is bijna geheel ledig. Alleen eenige
kleine, zwarte gestalten leunen over den rand der bidstoelen. Maar één flonkering
van licht is het hoogaltaar, het Sakrament stralend in top. - En dat geeft een gevoel
van eenzaamheid en pracht, van verlatenheid en sterkte, dat u dwingt het hoofd te
buigen. Hier, de majesteit der biddende stilte; daarbuiten het mistroostig brallen der
vastenavondvierders. Hier, de ernst des hoogsten vredes; daarbuiten,
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het jagen en jachten naar het laagste genot, tot walgens toe. De bellen rinkelen,
heel zacht en als heel ver; een priester treedt uit de sakristij, in wit en goud. Buiten
relt het heesch en pijnlijk-goor: ‘Elle est morte, Adèle! Elle est morte, Adèle!’... En
terwijl traag de zegening gaat, uit het breede gebaar van den priester, over deze
enkele geloovigen, die dan toch eene edeler vreugd kennen, ga ik weer naar buiten,
diep geroerd, - weer in de vuile, mistroostig-beregende, wind-door-huilde
karnavalstraat, waarover de liederlijke jool gilt. En, terwijl ik huiverend mijn overjas
toeknoop, vreemd en tegenstrijdig aangedaan, slaat me een verkleede vrouw de
laagste der gemeenheden in 't gezicht...

Florimond van Duyse †
20 Mei
Plots, zooals hij placht te doen op feest of vergadering, norsch uit nederigheid,
brutaal uit onverdelgbare schuchterheid, is Florimond van Duyse van onder de
levenden verdwenen. Zijn afsterven, zoo onverwachts vernomen, doet me inderdaad
aan als toen hij bij een concert aan mijne zij gezeten, ineens opstond en ongezien
vertrok, op het oogenblik dat een lied van hem zou worden gezongen - het was het
zeer mooie ‘Geuzenvendel op de Thuismarsch’, op woorden van Hemkes -, of als
op dien dag dat wij te Brussel in een koffiehuis zaten, en hij een hoogofficiëel
personaadje binnenkomen zag, wien hij plichtsplegingen verschuldigd was.
Hij is heen; wie hem maar eenigszins heeft gekend,

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

331
heeft, bij 't vernemen van zijn dood, ongetwijfeld in eigen hart den zeldzamen bons
gevoeld, dien men alleen ondervindt bij 't onverwacht verdwijnen van zeer sterke,
geheimzinnig aantrekkelijke personaliteiten. Forsch en norsch, weinig sympathiek
naar het uiterlijk, lang niet mak met zijn vrienden, afwerend-vriendelijk met minder
bekenden, voor ieder koel in schijn, maar ook voor ieder van de innigste goedheid,
zoodra zijn hart en zijn hoofd de waarde en de gehalte hadden gekeurd, was
Florimond van Duyse een groot kind gebleven, gelijk alle groote kunstenaars zijn,
- een groot kind... dat krijgsauditeur was.
Want voor hem, als middel-tot-verweer, zal zijn ambt in de magistratuur van groot
nut zijn geweest. Zijn gemoed, al te naïef en al te overvloeiend, zal hij er hebben
leeren dammen binnen de steile muren van het recht; zijne natuurlijke overgave
zal, bij uitoefenen van rechterlijk gezag, strenge kontrool over haar-zelf hebben
gewonnen. Wie hem minder-goed kenden, wien hij alleen de brutale uiting van die
zelf-kontrool en de achterdocht van den pessimistischen vrijgezel toonde, bewaren
allicht van hem niets, dan een gevoel van zeer diepen eerbied en van eenigen
schrik. De man imponeerde. Men werd aan hem iets geheimzinnigs gewaar. Wie
weet hoe hij daar zelf onder leed!
Want deze man: was niet heel zijn streven, is niet heel zijn werk dat van iemand,
die de liefde afsmeekt, die de erkentelijkheid afdwingt van zijne landgenooten? - Zij
zijn thans zoowat met zijn honderd, die het groote Vlaanderen, het glorieuze
Vlaanderen van morgen voorbereiden. Er zijn er, die het doen met de pen, wier ge-
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schriften wel is waar nog niet vermogen tot het volk, tot de burgerij vooral, door te
dringen, maar die, vijf jaar na 't oprichten eener Vlaamsche Hoogeschool, de
half-goden zullen zijn waar elke ontwikkelde Vlaming aan hangen zal; er zijn de
beeldende kunstenaars, wier werk nog te veel eene verfranschte geldaristocratie
behoort, maar die door het huldigen van de Vlaamsche natuur het Vlaamsche hart
aan 't wekken zijn; er zijn de geschiedkundigen en oeconomisten, die ons uit de
romantiek op vasten, op den eenig-goeden bodem brengen; er zijn de geleerden
die op elk gebied onze kultuur voorbereiden en onze Vlaamsche wetenschap aan
de wereldwetenschap verbinden. Van Duyse, hij had het beste deel verkoren: de
muziek, het lied. Emmanuël de Bom heeft gezeid, dat Peter Benoit de Feestklok
van Vlaanderen was. Florimond van Duyse - het is mijne innige overtuiging - was
in Vlaamsch opzicht nog veel meer: hij was de aderslag, die het oeroude, het
onsterfelijke hart van Vlaanderen kloppen deed. Zelf geen overweldigend toondichter,
als dusdanig wat al te fijn voor zijne landgenooten, is hij, aan de hand van zijn vader
reeds, den grooten levenswekker, den machtigen dichter Prudens van Duyse, naar
de bronnen gaan zoeken van het Vlaamsche lied, die zuivere glorie van de
Vlaamsche ziel. Die bronnen heeft hij nagegaan, van waar ze nog ronken onder
den grond tot waar ze uitbreken en gedijen tot de breedste stroomen; van waar ze
nog onderaards alleen madeliefjes voeden tot waar ze het sap vermeeren der breede
kastanjelaars. En zoo stelde hij, na meer populaire werkjes, zijn grootsche
geschiedenis van het Nederlandsche lied vast.
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Maar hij deed meer en beter. Deze schuchtere en norsche, - die zoo gemakkelijk
in geestdrift uitbrak en wiens grijze oogen soms onwillekeurig echte bliksems schoten
onder de ruige wenkbrauw-borstels - deze afgetrokkene wilde meer. Hij deed zichzelf
misschien geweld aan, maar: hij ging tot het volk. Hij wilde het volk ‘leeren zingen’,
de leelijke straatdeunen vervangen door de schatten die hij gedeeltelijk zelf had
opgedolven. En met prof. Vercoullie stichtte hij de ‘Liederenavonden voor het Volk’.
Ge weet waarin dit bestaat: om de week wordt elke zinglustige uitgenoodigd, een
echt-Vlaamsch lied aan te komen leeren onder bevoegde leiding; zoodat na elk
seizoen elke trouwe bezoeker een goede vijf en twintig liederen heeft geleerd, die
hem, ongeweten en onwillekeurig, binden aan 't zingend verleden van zijn volk, hem
ketenen aan de traditie van zijn ras, hem liefde inboezemen voor eigen volkskunst
en volkswezen. - De instelling sloeg, in een land-van-zangers als het onze, bijzonder
in. Weldra werd het voorbeeld van het Gentsche Willemsfonds, dat de eerste poging
deed, overal nagevolgd. Een groot deel van Vlaanderen is, dank zij Van Duyse,
bekeerd tot het echt-Vlaamsche lied.
En... heeft hij geoordeeld dat zijn taak volbracht was? Nu is Van Duyse
heengegaan. Ik stel me voor dat hij, wars van plichtplegingen, schichtig zijne groote,
platte gestalte heeft gerecht, den ongegeneerden vilthoed op het dikke, grauwe
haar heeft gedrukt, de weinigmodieuze overjas heeft dichtgeknoopt, en langs een
geheimzinnig deurtje is weggeslopen, gelijk hij wel eens deed bij concerten en
vergaderingen. Het groote publiek zal hem weinig ontberen: hij heeft nooit de
volksgunst
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betracht, en was, naar zijn stuursch uitzicht en zijn teruggetrokken karakter, er weinig
voor aangelegd, ze spontaan te veroveren. Maar wie hem van dichter bij kenden
zullen hem betreuren en bewonderen; zij zullen betreuren die groote, innige, fijne
en zinderende ziel; zij zullen het bewonderen dat hij zoo prachtig zijn plicht wist te
doen, en zoo eenvoudig weg wist te gaan, toen hij mocht oordeelen, dat hij hem
geheel volbracht had.

De tentoonstelling te Brussel
22 Juni
In dezen brief, waarde lezer, zal gehandeld worden over doopsel en
lijkverbranding, zeepbereiding en stadsverlichting, geitenteelt en muziek. Dit alles
naar aanleiding van eene tentoonstelling, die niemand meer aarzelen zal
‘Wereld’-tentoonstelling te noemen, als men weten zal dat, - behalve de
lijkverbranding die bijna van nergens is en de geitenfokkerij die zoowat overal tiert,
de bedoelde doop Senegaleesch, de zeepbereiding Engelsch, de stadverlichting
Brusselsch en de muziek Vlaamsch zijn.
Een Muzelmansch-Senegaleesche doop, samenvallend met de inhuldiging van
een crematorium (dat, gelukkig, niet ‘werken’ zal): welk meditatieveld! Einde en
begin; alle hoop en alle ijdelheid! Wat is het menschelijk leven? ‘Anderhalve kilogram
asch’, zegt de lijkverbrander, die bedoelde asch gewogen heeft; ‘iets dat niet altijd
en op elk oogenblik plezierig is’, meent de jonge Senegaleesche moeder; ‘kan me
voor 't oogenblik niet
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schelen’, zou de pasgeboren neger denken, indien hij al denken kon... Maar laat
ons ernstig en zakelijk worden.
Ik heb u al een en ander verteld over het Senegaleesche ‘dorp’ dat een sieraad
is van onze tentoonstelling: eene privaat-onderneming, voor welker echtheid ik dus
niet insta. Ik bedoel: ik weet niet of het er in Senegal uitziet, als hier, en of deze
negers wel degelijk van dit land herkomstig zijn. Eén ding staat vast: het zijn
onbetwijfelbaar negers; hetgeen niet kan worden gezegd van de Roodhuiden van
den ‘Wild West Show’, waaronder, naar ik vermoed, Chineezen loopen. - Bewuste
negers nu oefenen in de tentoonstelling hunne gewone, z.g. Senegaleesche
bezigheid uit; die bezigheid bestaat voor éen hunner, die er weemoedig en
heimweevol uitziet, in het behameren, heel den dag door, van een kleine trom,
waarvan het sterk-gespannen ezelsvel het menschelijke trommelvlies martelt; een
andere begaat hetzelfde op een geelkoperen ketelken, dat klinkt als een gebarsten
klokje; een andere nog zingt een liedje; de meesten echter hangen den
ganschgodschen dag over de balie die ze van het gapend publiek scheidt, rooken
sigaretten, toonen - met de vriendelijkste bedoeling der wereld - hunne tanden. Dat
schijnt wel der Senegaleezen voornaamste levensuiting te zijn. Behalve dat ze ook
vele kinderen hebben. Want dát kan Frankrijk van zijne kolonie leeren: het
multiplicamini. Het wemelt er van zwarte snoetjes, van dikbuikige kleuters, die u
schalks of verwonderd bezien, er heel wat levendiger en levenslustiger uitzien dan
hunne heeren vaders, en waarvan men het betreurt, heel rechtzinnig, dat ze, binnen
enkele jaren, gedwee en onderworpen zullen zijn als

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

336
mevrouw hunne moeder, voor zoover ze van dezer kunne zijn. Die ontelbare kudde
kinderen is nu sedert een paar dagen met éene uniteit vermeerderd. Men heeft er
voor gezorgd, dat het beeld van een Senegaleesch dorp in zijne bedrijvigheid volledig
was. Dat is ten zeerste te loven, vooral bij eene privaat-onderneming. En, daar dit
het eerste geboortegeval is, dat zich bij mijn weten op de tentoonstellingsterreinen
voordoet, wilde ik niet nalaten, het u te vermelden.
Met inlichtingen over den doop van dezen Senegaleeschen wereldburger - hij
dient terecht aldus genoemd - kan ik niet dan schaarsch zijn. Men had verwaarloosd,
mij bij de plechtigheid uit te noodigen, en het spijt mij ten zeerste, want het moet
een aandoenlijk schouwspel zijn geweest. Men vertelt mij, dat men het hoofdeken
van den boreling inzeept, dat daarna de officieerende neger verschijnt met een
reuzen-scheermes en zorgvuldig al de zwarte wol van het kopje wegscheert. Dan
is het doopsel afgeloopen, en ieder keert naar zijne, hierboven gemelde, bezigheid
terug. Meer weet ik er niet over...
Ook van lijkverbranding weet ik weinig af. Alleen hoe een mooi gebouwtje er hier
aan herinnert, dat crematie in België een inderdaad brandend vraagstuk is, waar
de heer Louis Franck een ontwerp van wet over klaar heeft. De overbevolking van
ons land en de duurte van den grond brengen de kerkhoven letterlijk in het nauw.
Daarbij komt, dat het veel gezonder is... voor anderen natuurlijk, zijn lijk te laten
verbranden, dan het te laten stoppen in den schoot der moeder-aarde. Nu heeft
men er voor gezorgd, op de tentoonstelling te toonen, dat zoo'n crematorium, met
bijbehoorend columbarium,
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er heel aardig kan uitzien. Iets als een Vredespaleis, - wat het dan ook is. En ook
deze aesthetische kant der zaak heeft zijn belang... Ik kan hier, volledigheidshalve,
bijvoegen, dat er in de omstreken van Brussel al een crematorium geheel kant en
klaar is, dat alleen op de stemming der wet-Franck wacht, om de gewenschte
diensten te bewijzen. Het behoort aan de voorstad Sint-Gillis toe, die het voorloopig
gebruikt om straatvuil te verbranden. Zoodra zich echter een liefhebber, voorzien
van eene officieele toelating, aanbiedt, zal hij kunnen gediend worden. Of dit nu zal
gaan met de goedkeuring en zonder tegenstribbelen van de buren? Ik wasch mijne
hand in onschuld...
Waartoe ik Sunlight-soap gebruik, dewelke soap twee duizend vijfhonderd harer
bewerkers naar Brussel stuurde, om de expositie te bezoeken. Die 2500 bewoners
van Port-Sunlight waren voor een dag of twee nog binnen onze muren. Het zijn
beschaafde en ernstige gentlemen, die wandelen in groepen van gebouw tot gebouw,
geloodst door meestergasten en beambten van de firma Lever brothers, de gekende
fabrikanten, waarvan één mee overkwam. Die heer Lever heeft heel dat volkje
meëgetroond, omdat sedert enkele dagen zijn zoon meerderjarig is, - iets waarvan
ik het logisch verband niet geheel snap, maar de goede bedoeling ten volle
apprecieer. Wat is inderdaad de inrichting van eene reuzen-onderneming als die
van Port-Sunlight, met de in rekening komende verhouding tusschen arbeid en
kapitaal, merkwaardig. En welk voorbeeld voor Belgische aangelegenheden, als
b.v. Cockerill, en, in de toekomst, de Kempische mijnen. In de, zeer onbevangen
rede, die de heer Lever
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op een gastmaal, den overheden der tentoonstelling aangeboden, hield, wijdde hij
over zijn werkmans-dorp uit, legde de grondgedachte uiteen die te Port-Sunlight
den werkman als den patroon, de hand als de gedachte beheerscht. En ik mag het
niet verzwijgen: bij die, zeer eenvoudig voorgedragen, louter praktische uitleggingen,
ging er werkelijk eene intellectueele ontroering door de aanzittende schaar. Men
vroeg zich in allen ernst af: is dát de toekomst niet?... voor een land als het onze,
waar de sociale en oeconomische strijd zoo hardnekkig is, is een reisje als dat der
Sunlight-werklui een gelukkige gebeurtenis: het zal misschien hebben geleid tot
koeler onderzoek, - mocht dat nu eens waar zijn! - tot meer goeden wil in de
toenadering van de twee kampioenen in dezen strijd. Want, dat ons hier een zeer
gelukkig voorbeeld van goede verstandhouding; dat ons hier zeer zeker eene
mogelijke - vermits bestaande - misschien niet volledige, maar dan toch zeer
achtenswaardige oplossing van 't moeilijkste der moderne problemen geboden
wordt, staat buiten kijf. Hetgeen onze minister voor nijverheid, de welsprekende
Hubert, geestdriftig erkende,... waarop de socialistische ‘Peuple’ hem voor socialist
uitschold...
Eene afvaardiging der Sunlight-reizigers werd door den Koning ten paleize
ontvangen. Hij-zelf, de Koning - die meer en meer, soms tweemaal ter week, naar
de tentoonstelling gaat - bracht een bezoek aan een prachtige tentoonstelling van
geiten en schapen, die er plaats greep. Neem me niet kwalijk, maar er is niets dat
mijn geestdrift zóo in lichter laaie ontsteekt, als een schoone bok, tenzij, misschien,
een hengst. En van die fiere,
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norsche beesten, die nu wel verhuiselijkt schijnen te zijn, maar wier neusgaten nóg
steeds als naar berglucht hunkeren; wier hard-spierige beenen pezig uitschieten
als gingen zij springen van klip op klip; wier huid rilt, wier oog loenscht, wier baard
trilt als van de hevigste woede, zoodra men ze aanraakt, maar die niet roeren, omdat
ze als 't ware hunne verknechting kennen: zijn ze niet als eene, getemde, maar
aldoor weêr opflitsende, niet te smachten, natuurkracht uit oeroude tijden?... Een
leeuw in zijn hok: hij toont wel eens zijn tanden,... maar springt niettemin, gedwee,
onder de zweep, en denkt wellicht aan het paardenribbetje, dat hem tweemaal daags
verzekerd is. Het heeft me altijd verbaasd hoe echt-wilde dieren, onmiddellijk
overgebracht uit hun geboorte-oord in het hok van een dierentuin of van een
temmerstent, na de eerste dagen al, mak, onderworpen, en als 't ware onverschillig
worden. En, dat is 't merkwaardige: onverschillig heb ik een bok nooit gezien. Hij,
die sinds lang den natuurstaat verlaten heeft, een ‘vriend des menschen’ is geworden
- hebben hem niet alle tijden en alle volkeren als dusdanig gekend? -, hij blijft, als
het ware, achterdochtig-norsch, laat de huid van boven zijn neus rimpelen tot
misprijzen, ziet u nooit recht in de oogen, beschouwt u als een ál te jovialen vijand,
dan dat uwe bedoelingen tegenover hem goed zouden zijn. Het is, alsof hij zijn
knechtschap als een verslaving, eene onwillige verslaving draagt. Hij is een
opstandeling, die zijn opstand verkropt, - omdat hij voorloopig niet anders kán. En
in dat opzicht is hij werkelijk... van onzen tijd...
Ik heb dit niet geschreven zoo maar om het grapje,
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om de fantazie, omdat het bezoek der Sunlight-menschen in mij de verhoudingen
van patroons en proletariërs, van ‘verdrukkers’ en ‘verdrukten’ wakker houdt. Maar:
omdat physisch, de schoone, machtige, trotsche bok me werkelijk zulken indruk
geeft. Ik heb er prachtige gezien op de tentoonstelling, met hunne schichtige
nervositeit, hun zelf-bewuste kracht, die gepaard gaat met plotschen schrik en
lang-doorkouwden argwaan. Wie schrijft eens de psychologie van den Bok? Daar
is echt kunstwerk mee te maken...
De psychologie der massa, o.m. der feestmassa, is allang geschreven. Het boekje
van Gustave Le Bon is in aller handen. Iederen avond is er Brussel thans een
levende illustratie van. Want nu mogen de vreemdelingen aankomen: behalve dat
de tentoonstelling mooi naar de voltooiing gaat, heeft Brussel zijn feesttoilet
aangetrokken. Iederen avond zijn de binnen-boulevards of de Stadwarande verlicht:
een zeldzaam-schitterende, electrische verlichting. En... ik weet niet wie eens het
menschelijk geslacht bij hommels heeft vergeleken; maar, óf zijn vergelijking raak
was! Niet alleen zijn wij, mét de hommels, de levende wezens die het meeste gerucht
maken om de minste reden; maar, als hommels weer, is er niets dat ons meer
aantrekt, dan het licht. Wat moest de mensch zijn vóor Promêtheus? Of, beter
misschien: wat een volksopruier moest die Promêtheus zijn, dat zijn lichtbrengende
daad ons telkens en telkens weer met vreugde vervult? Terwijl er toch niets is om
ons te bewijzen, dat leven in duisternis niet veel nuttiger, laat staan: aangenamer,
zou zijn. Wat zouden onze zintuigen erbij verscherpen!... Maar voor 't oogenblik

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

341
houden wij het bij het licht; en met gretigheid. Avond aan avond bewijzen de goede
Brusseleers het, die er extra met vrouw en dochter van achter de toonbank voor
komen, en zich, buiten gewoonte om, vermengen aan de opgetogen vreemdelingen,
wandelend onder de duizendvoudige bogens kleurig licht, die Noorder-station aan
Zuider-station als een reuzenportiek verbinden, of, in de boomen van de weidsche
warande, het loover van een menigvoudige maan laten leven en er honderden
wondervogels, veel schooner dan men er droomen durft, wakker roepen...
Deze lyriek laat me toe, in een wipje op de laatste muzikale plechtigheid der
tentoonstelling te springen: de uitvoering van Edgar Tinel's ‘Franciscus’. Ik zal me
van alle beoordeeling onthouden, omdat ik gedurende de uitvoering door allerlei
dingen ontstemd werd. Allereerst door den tekst van het oratorio, of beter door de
vertaling van dien tekst. Oorspronkelijk getoondicht op Vlaamsche woorden van
Lod. de Koninck - die er dóór kunnen - heeft men welvoegelijk geacht, Tinel's werk
in een Fransche vertaling te laten zingen. Had men Mendelssohn's ‘Elias’ gezongen,
dan - ik verwed er mijn snor op - dan had men het gedaan op den oorspronkelijken,
Duitschen tekst. Maar ditmaal gold het een Vlaamsch werk, en dit mocht in
Vlaanderen alleen... in het Fransch worden uitgevoerd. Men zal mij zeggen: er zijn
geen Vlaamsche zangers. Waarop ik antwoord: mevrouw Croiza, de heerlijke sopraan
van den Muntschouwburg, heeft verleden jaar de ‘Katharina’ van denzelfden Tinel
te Leuven... in het Nederlandsch gezongen. Ditmaal zong zij in 't Fransch... en wat
voor
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Fransch dan nog!... Tweede reden tot ontstemming: de akoestiek van de Feestzaal
is beslist erbarmelijk. Vlaggetjes en wimpels verhelpen er blijkbaar niet in... En
daarom spijt het mij, dat ik dezen langen brief dissoneerend eindigen moet...

Almanak van Snoeck!
28 December
Nog al te vroeg in den morgen, dan dat men zelfs maar de kregeligheid
ondervinden zou van een aanstaande ontwaken; nog vóor de melkboer, die stipt
half-zeven komt, met zijn korten ruk aan de bel de eerste aankondiging brengt van
den dag, en de geruststelling dat men nog voor een klein uurtje kan indutten; lang
vóor de brievenbesteller u om half acht de temptatie brengt van nog-verholen vreugd
of pijn onder vorm van correspondentie, die stuk aan stuk de bus komt betokkelen;
- nog heel vroeg in den morgen, vlak onder mijn venster, als eene rechtstreeksche
uitnoodiging, met de halsstarrigheid haast van een onontkomelijke verplichting, deze
lange minor-melopee op drie slepende noten: ‘Almanak van Snoeck! Snoeck's
almanak! De Gentsche almanak! De Nieuwe-n almanak! Almanak van Snoeck! Vijf
cens den boek!’...
Het is me, plots, of uit de diepte van mijn allervroegste kinderjaren, al mijne
herinneringen me roepen naar de zoetheid en de wrangheid die het verleden,
geslacht aan geslacht, voor mij uit honderd menschenzielen gefilterd heeft en
voorbereid. Er is ineens een
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bewust-zijn in mij van bitterheid en van heimwee. En, al te goed wakker, duik ik
huiverend onder de lakens; want daarbuiten begeleidt het klaaglied een motregen
die, door den wind aangewuifd, bekletst de ruiten; - de sarrende en wrevelwekkende
motregen, die men ten onzent smokkelregen noemt, omdat hij, door kleêren heen
en vleesch binnengesmokkeld, u rillen doet tot op het been.
Mopperend, alhoewel verteederd, wou ik wel weêr inslapen. Maar geen nood: de
klagelijk-huilerige stem, eene gebarsten en stokkende vrouwestem, zingt aldoor
maar voort onder het venster: ‘Almanak van Snoeck!’, als een uitdaging aan den
slaap, eene weemoedig-insidieuze uitdaging. Voorgoed ga ik, onwillig, ontwaken.
Te meer dat ik de stem erken. Zij is het, die iedere week, meest op het middaguur,
de straat doorwandelt op de golving van de
‘Hoort, burgers, hier al wat ik ga vertellen
Van wat onlangs te Deinze-n is geschied’;

terwijl het knalgeluid van haar blinden echtgenoot met de hare afwisselt, blaffend:
‘La gigolette, elle est perdue:
On l'a trouvée morte à la rue!’...

Thans klaagt de jammerlijke stem der vrouw:
‘Almanak van Snoeck! Vijf cens den boek! Snoeck's almanak!’ - En ik hou het niet
langer uit: hoe de onwil ook me tusschen de dekens houdt, een gebod van heel
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mijn jeugd heet mijn zenuwen mij uit mijn bed te wippen. Ik schiet een paar
kleedingstukken aan. Twee minuten nadien ben ik in het bezit van het heel-heel
kleine boekje met het blauwe kaft, - evenals thans al de stedelingen van Gent,
Eekloo, Deynze, Audenaerde, Ronsse, Sint-Nikolaas en Lokeren; evenals alle Leieen Scheldeboeren tusschen Kortrijk ten Westen en Dendermonde ten Oosten;
evenals alle veekoopmans naar Maldeghem, Assenede en Ertvelde toe. Van winter
zullen de Gentsche naaistertjes er de ‘nieuwe liedjes’ uit leeren; de landjeugd zal
de ‘lollekens’ spellen van den ‘Dagklapper voor 't Jaar 1911’; de wijze landbouwer
zal hem bewaren achter het Lieve-Vrouwken van het schouwberd, want hij wijst al
de ‘Jaar- en Paardenmarkten’ aan; ik-zelf leer er uit, dat ik op 17 Januari bij Stijn
Streuvels den Winter-ommegang van Ingoyghem moet gaan zien, en bij Herman
Teirlinck op 9 October de Brabantsche ruinen en merries, die op dien datum te
Linkebeek worden verkocht; Cyriel Buysse zal er zich in vergewissen, dat
Nevele-Jaarmarkt nog steeds op 5 Juni plaats heeft; en ieder zal vinden profijt en
jolijt, dit jaar als de vorige jaren, aan het ‘Gentsche praatje’ dat heet, ditmaal: ‘Aan
de Vischkar’, en overtuigd blijven, dat de beeldspraak der zonen van Artevelde niets
van hare heroïsche kracht verloren heeft...
Wêer houd ik het in mijn hand, het boekje. En zoowaar: het is of ik de essens in
mijn handen hou van heel Vlaanderen, van heel de Vlaamsche winterbedrijvigheid.
Noem het belachelijke gevoelerigheid, gebrek aan zelfbeheersching, verregaande
e

dweepzucht, den burger van een groote-stad onwaardig; maar deze ‘129
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Jaargang’ van ‘Snoeck's almanach voor het jaar O.H. Jesu-Christi 1911, met
Kluchten, Dagklapper, Liedekens, Markten en Kermissen’, zooals de volledige titel
prijkt boven de beeltenis van Nostradamus onder zijn punthoed en de schittering
der hemellichamen die zijne aandacht gaande houden, - maar dit boekje is me als
de praktische handleiding tot welvoegelijke leven van heel mijn land. Toen ik een
knaap van twaalf, dertien jaar was, opgevoed bijna uitsluitend in het Fransch,
verstond ik geen ander Nederlandsch dan dat van den ‘almanak’, gretig verslonden
achter de lange buis van de Mechelsche stoof die midden in de keuken stond te
blozen, terwijl daarbuiten de regen kletste of een luie sneeuw viel tusschen de
donkere muren der doodsche straat, waar zong nog eene andere winterstem van:
‘Sprot; schoone sprot; lekkere sprot; àl sprot àl sprot; sprot gelijk zallem!’, op dezelfde
tonen, de klagende minortonen van den ‘Almanak van Snoeck’... Trouwens, met
Conscience en Snieders, maakte Snoeck's bibliotheek en hare oude verhalen onze
eenige lectuur uit, in de moedertaal althans. Wij vonden in die bibliotheek ‘Het
Duifken in de Steenrots’ en ‘Het H. Hof van keizer Theodosius’, ‘Fortunatus’ en ‘De
vier Heemskinderen’; ‘Reinaart’ en ‘Uilenspiegel’, ‘Valentyn en Oursson’ naast
‘Cobonus en Pecavia.’ Ons Gentsch jongenshart haalden wij op aan ‘Jellen en
Mietje.’ ‘Der Vrouwen Peirle’, door Van Dishoeck opnieuw uitgegeven, kende ik, op
mijn twaalfde jaar, als ‘De Vrouwenperels.’ Mijne aardrijkskundige kennis werd
vermeerderd door ‘De Ontdekking van Amerika’ à 85 centiemen; voor het dubbele
van dien prijs kenden wij ‘De laatste dagen
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en verwoesting van Pompeia.’ Ons dienstmeisje verzadigde zich aan het ‘Droomboek’
meer dan aan ‘De Belgische keukenmeid’, en schreef, bij laten nacht en een einde
kaars, óver uit den ‘Dubbelen brievenboek voor verliefde Harten.’ Ik durf niet zeggen,
dat mijn vader ooit den ‘Dubbelen Belgischen Negociant’ heeft geraadpleegd; maar
verleden jaar nog vond ik in een pachthoeve het handboek tot ‘Het genezen en
verlossen van het Vee’, dat vroeger nergens ontbrak, nog beroemder zijnde dan
‘De Geheimen van den Bakkerstiel.’ Aldus had de firma Snoeck zich sedert
onheugelijke tijden de aanbesteding van het geestelijk voedsel voor den Vlaming
verzekerd, en zoowaar: nog steeds blijft de pit, de kern van dat geestelijk voedsel
- neem voor een oogenblik aan, dat de Vlamingen vegetariërs zouden zijn - de
‘Almanak’, die voortleeft, ontkiemt en bloeit, ieder jaar.
Begrijpt ge nu, waar ik hem lief om heb? Wordt het u duidelijk, waarom eene
jammerlijke melopee mij vanmorgen, waarlijk ál te vroeg, uit het bed heeft gejaagd?...
Och, ik weet het wel, en ik heb het niet zonder teleurstelling ondervonden: wij zijn,
sedert mijne hier opgeroepen jeugd, een mooi eind vooruitgegaan. Het komt me
voor dat de liedekens over de actualiteit heel wat geestiger en fijner waren dan wat
ik thans moet lezen over ‘De Vliegmachien’:
‘Wie had er ooit wel durven droomen,
Dat men zou vliegen in de locht?
De vindingsgeest is niet te toomen,
Hij heeft het werkelijk ver gebrocht.’
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Maar ik stel me te goed voor hoe, van winter, nu de beeten binnen zijn en men 't
land met ruste kan laten, onder den grooten haard rond den koeketel gezeten, de
boer aan meiden en knechts, aan de nuchtere zoons en de blozende meisjes, en
aan de zorgelijke bazinne, die in slaap zit te vallen, voor zal lezen de moppen uit
Snoeck: ‘Een arme kreupele, wiens beide beenen zijn afgezet geworden ten gevolge
van een spoorwegongeluk, vraagt een middel tegen de geweldige hoofdpijn, die
hem gedurig kwelt. Niets is beter daartegen als een voetbad van warm water met
zout of mostaard erin.’ - Hij heeft langzaam en uiterst ernstig gelezen, de boer. En
toen het uit was, hebben ze allen eerst een tijdje nagedacht en gezwegen, en zijn
daarna in een luiden lach geschoten, waarvan de bazinne verbaasd wakker is
geschoten...
Gij vindt de mop flauw; gij vindt die boeren dom. Ik ook, feitelijk. Maar ik hóud van
die boeren ziet ge, en - weet helaas dat ze voor hooger geestesvoedsel niet vatbaar
zijn. En daarom is me ook dit schamele voedsel lief...
Heel die liefde is heden weêr opgekomen bij 't lezen van ‘Snoeck's almanak’, en
- zoudt gij willen gelooven dat ze mij, vóor 't nieuwe jaar, werkelijk een belofte van
moed en van blijheid heeft gegeven?
Geachte lezer, ik wensch u evenveel toe!
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Zondagochtend in de natuur
22 Januari 1911
Als men, elf dagen wel geteld, opgesloten heeft gezeten binnen vier enge muren,
met geen ander buiten-uitzicht dan op een gordijn van mist, dat u, behalve de dichte
wanden, op zulke wijze van de buitenwereld scheidt, dat ge nog nauwelijks aan de
werkelijkheid zoudt durven gelooven van den gemeenschapszin des menschdoms,
was het niet dat dag voor dag op hetzelfde uur de dokter u een oneindige minuut
den pols kwam betasten en u geen andere schakeering in de gewaarwordingen,
die uw leven eenig belang en eenige waarde kunnen bijzetten, brengt, dan de
afwisselende weepschheid der drankjes-tegen-bronchitis; als men, elf dagen lang,
in de gevangenis heeft gezeten van eene ziektekamer, op hare beurt gesloten
binnen de geheimzinnigheid van vertrekken waar menschen wonen die ge nooit
hebt gezien, in een huis dat weêr gevangen zit in eene ondoordringbare laag mist,
die alleen nog eenig spel aan de oor- en reukorganen laat; als men...
Belangstellende lezer, ik dank u zeer voor de attentie, maar - ik bedoel hiermeê
geenszins mezelf. Een journalist moet nooit bekennen, dat hij ziek is geweest; dus
ben ik het allerminst geweest. Nochtans heb ik vanmorgen gedaan als iemand die,
elf dagen wel geteld gevangen binnen de vier wanden der bronchitis, in opstand
zou getreden zijn tegen het medikaal gezag, en, kregelig als een twintigste-eeuwer
en maagdelijk-vrij als een troglodiet, naar de Natuur zou terug zijn gekeerd.
Ik heb Natuur met eene hoofdletter geschreven. Ik
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schaam er mij bijna over. Arme hoofdletter! Arme natuur die hier mijn pathos dienen
moet!... Want gij begrijpt het, nietwaar: als men elf dagen lang... (zie hooger), waagt
men zich niet aan dagenlange wandelingen, 't zij langs de trage heuvelingen van
het Noord-Brabantsche landschap, 't zij in de violette pracht van 't wintersche
Zoniënbosch, waar de gaaien krijschen, ongezien, in de mist-bekruinde beuken,
en, zoet maar angstig, de merels een vraagteeken fluiten. Men vreest - want men
heeft, al ziet men dokter's verbod over het hoofd, dan toch eigenlijk bronchitis, men vreest voor eene atmospheer die u de schouders beklampt en met vocht
doordringt tot op de huiverende huid; men vreest voor den hoest, die, bij de grauwe,
dikke lucht welke men inademt, u de borst doorscheurt; men vreest... dat de dokter
u morgen weêr binnen de enge muren der muffe kamer grendelt. En nochtans
verlangt men naar de natuur. En dan gaat men, eenvoudig, naar de Groote Markt.
Jawel, geachte lezer: men zoekt dan, en vindt de Natuur op de wereldberoemde
Groote Markt van Brussel, 's Zondags, van acht tot twaalf in den ochtend...
Ik zal me-zelf de moeite niet geven, noch u de beleediging aandoen, u voor de
zooveelste maal deze Groote Markt te beschrijven. Sedert ik er u de laatste maal
over sprak is er weinig aan veranderd. Zij onderging slechts eene zeer geringe
wijziging van ethnischen aard: één der heerlijke gildehuizen herbergt thans een
winkel voor Russische waren. Gij kunt er cigaretten koopen en de fijnste thee der
wereld; voor uw kinderen vindt ge er aardige poppen, voor uw vrouw mooi stikwerk
en
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voor u-zelf de geneuchte eener conversatie in de taal van Tolstoj. Ik bedoel daarmeê
niet, dat gij gedwongen zijt die taal te kennen om hier eenigen inkoop te
verwezenlijken. Maar elk oogenblik vindt gij vóór en achter de toonbank van het
kleine lokaal een aantal Russische jonge mannen en jonge dames, die u den indruk
geven, nooit moegetwist te zijn. Wat hebben die Russen een radde tong, en wat
hebben ze steeds veel nieuws te vertellen! Voorwaar, ik zeg het u: nog liever
verslaggever der Belgische Kamer dan van Nikolaas' Doema... Deze Russische
winkel is niet de eenige in Brussel: men vindt er een anderen in de Koninklijke Straat,
waarvan ik u het reukwater en de honigzeep aanbeveel. En ik heb er aan gehecht,
u dit dubbel ethnisch verschijnsel meê te deelen, om u te bewijzen dat Brussel, van
1830 tot 1871 het tweede vaderland van honderden Fransche ballingen, nog steeds
niet bang is van meer-of-minder-geheimzinnige revolutiezaaiers. Want deze winkels,
deze twee drukke winkels dienen hoofdzakelijk en bijna uitsluitend voor het talrijke
en heethoofdige volkje der Russische studenten, die men iederen dag in de
Koninklijke Bibliotheek samenscholen ziet, alsof zoowaar het leven van den Tsaar
op het spel stond...
Maar het was mijne bedoeling niet, als ik het goed vóor heb, u over de nihilistische
propaganda te Brussel te spreken; ik kom trouwens op die sympathieke
propagandisten een anderen dag terug; ik wilde u veel meer spreken over den
terugkeer tot de Natuur van iemand die elf dagen wel geteld enz., en die deze
Natuur, een winterschen Zondagochtend, op de Brusselsche Groote Markt terugvindt.
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Ik zeg u maar dadelijk: stel u van dien terugkeer niet al te veel voor. Het weêr is
grauw en kil; Stadhuis en Broodhuis dragen een mantel van Londenschen mist; 't
verguldsel der Renaissance-gevels is verdoezeld achter de lagen op- en
neêrvarenden, uitgerafelden en weêr opeengepakten smook. Nu en dan schieten
ijzige spelden op uw aangezicht af. Uwe oogen branden van de kou. Maar nog vóór
ge geheel genaderd zijt, dringt de geur van een zerpen herfst uw neusgaten in, wel geen wonnige geur, maar dan toch geen geur der Groote Stad, een natuurgeur,
een geur van gedrenkte aarde en van late bloemen; en langs uwe ooren hebt ge
de gewaarwording van eene drukke, wel niet opgewonden, maar toch blijde
menschenbeweging.
En als gij langs het Boulevard de Markt bereikt hebt, zijt ge, niettegenstaande het
gedrang, onmiddellijk onder den melancholisch-zoeten indruk. Het is eerst de
bloemenmarkt. Middenin de hars-wazemende sparreboompjes en de
beschaafd-regelmatige araucaria's, rijzen de groote ruikers chrysanten, geel,
roestig-rood, melkigwit, bepereld van een ziekelijken dauw, hun kleuren getaand in
den valen luchtkring, hunne groen-grauwe bladeren hangend en berijmd. Reeds
paart aan hun schamperen geur de jonge mimosa hare zoete reuken: gelijk een
regen van mat gouden stippels trilt zij in de lucht boven de bolheid der kranke
winterrozen, die slap zijn en hare moede broosheid duiken onder een artificiëele
nobelheid; boven de dichte bossen bloedroode anjers, waar geen seizoen den
pepergeur van delgen kan; boven de prille en reeds verlepte narcissen, die 't wieltje
toonen van hun kelk aan de sappige breedheid van hun
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stengel. En het zijn de viooltjes en het zijn de primula's; het is de reseda en het is
het lelietje van dalen. En... nu ja: als men niet beters heeft, is dat voor een goed
deel al de natuur, waar zelfs de verkoopsters, de bolle verkoopsters in hun wollen
doeken, de breedsprakerig-aanprijzende verkoopsters, die met walg elk bod afwijzen
om u terug te roepen met de uitdaging van een nieuwen en minderen prijs, - waar
zelfs de fleurige en brutale verkoopsters, met hunne beeldrijke volkstaal, een element
van... natuurlijkheid bij bieden.
Maar dit zijn geenszins de eenige natuurtooneelen, geboden, dezen
Zondagochtend, door de Brusselsche Groote Markt: naast de bloemenmarkt vindt
ge de vogelmarkt. En, al weet ik evengoed als gij, dat, niet meer dan mimosa's,
kakatoes en kanarievogels tot de Belgische natuur behooren, zooals ze zich in de
maand Januari voordoet, - zij zijn iets anders, iets beters, iets ‘ik en weet niet wat’,
dat u troost van ziektekamers en winter-atmospheer.
Want papegaaien en kanarievogels zijn de voornaamste waar van deze markt.
Of beter, zij zijn de voornaamste vertegenwoordigers van tweeërlei soort vogelen.
Die twee soorten kan men onderscheiden, 't zij naar de grootte, 't zij naar de stem,
't zij naar den graad der vertoonde verkleumdheid. Zonderling genoeg: de eerste
soort - papegaaien en allerlei perruches - schijnen zich met zeldzame
inschikkelijkheid en zelfs met eene snobistische nonchalance bij ons ruig klimaat
aangepast te hebben. In hunne enge kooien doen ze voornaam en nochtans los;
zij zijn als deftige acteurs, die alle cabotinisme onder eene deftige natuurlijkheid
verduiken. Doen de papegaaien,
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in hun schelle rondheid, soms wat gemakkelijk komisch, waarna ze u met hunne
goudbespikkelde oogen bezien als wilden zij zeggen: ‘wat moet je hebben? - de
langstaartige, elegante perruches zijn als ex-ingénues die tot de rol van ‘grande
coquette’ zijn gepromoveerd, en met berekende beschaafdheid zich overleveren,
in het publiek, aan een vergedreven trekkebekken. Ja, deze zijn niet voor niets uit
de landen van overzee gekomen: zij zijn artiesten van een zeldzaam-exotiek
gezelschap, die weten, in acute natuurlijkheid hun hoogsten bijval te genieten.
Het slag kanarievogel - een sedert lang ingeburgerde, waarbij ik zonder aarzeling
heel de familie der nationale vinken, meezen en roodborstjes rangschik - bezit een
natuurlijkheid, die minder opzichtelijk is. Zij hebben kou, de beestjes, en, alle dons
naar buiten, scholen ze saam, laten angstig hun kralenoogjes draaien, fladderen
verschrikt uiteen als de grove hand van den verkooper er éen uit den hoop langt;
waarna ze weer, aarzelend, tegen mekaâr aan gaan drukken. Zij durven het
bekennen, zij, dat ze kou hebben, hoe gelaten ze daar ook mogen zitten, zonder
eenig piepen, met de eenige vrees alleen van de grijpende verkoopershand.
Twee andere gasten zijn minder rustig: de leeuwerik en de merel. Aldoor maar
wippen zij om, druk-doend alsof ze zelf marktkramers waren, bewegen ijverig den
kop, luisteren aandachtig toe, springen dan weer op hun stok of naar het eetbakje.
Vooral de merel is kleinburgerlijk: aan den leeuwerik is steeds iets vreemds, dat
men niet best verklaren kan; maar de merel is ongegeneerd, schijnt zichzelf te koop
aan te bieden, hoe
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hij ook schreeuwe en van eenen hoek naar den anderen loopt als men hem vatten
wil.
En op die markt zijn dan ook nog de magere kippetjes, die armoedige boertjes
met smeekgebaren en geen enkel woord aan den man trachten te brengen; en de
duizenden dom-trippelende, staar-oogende duiven waar de jeugd der lage stad en
uit den werkenden stand hare verzameling voor de prijsvluchten uitzoekt; en er zijn
zelfs arme dutsekens van apen, die zitten te bibberen en wijs knipoogen met de
vliezige oogschalen...
En... ik heb u verwittigd, goedgunstige lezer: dit is nog de Natuur niet, de Natuur
met een hoofdletter. Maar, als men, elf dagen na mekaar, op kamer heeft gezeten...

Jules Lejeune
19 Februari
Een personaliteit die dreigde, haar-zelf te overleven; een naam, die de eeuwige
jeugd ingaat...
Want, waar de schoone, edele rol van Minister van State Lejeune, gisterenavond
als 83-jarige grijsaard gestorven, sedert ruim tien jaar wel degelijk afgespeeld was,
waardoor zijne, steeds-bescheidene, al te geschakeerde en fijne, ook al te
onbevooroordeelde en belanglooze, deelneming in de publieke zaken nog slechts
louter representatief en haast niets meer dan symbolisch moest heeten; waar zijn
verschijnen zelfs van moegeleefd, als gebalsemd man eerder weerzinwekkend was:
- thans leeft hij, bevrijd van het stoffelijke, verlost van de
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lichamelijke ziekte, en een onweerstaanbaar dilettantisme ontketend, in dat schoone
licht der gedachtelijke helden, en - hij, de scepticus, - in het teeken der
goedheid-malgré-tout...
De laatste maal dat ik hem zag, de laatste maal ook dat hij aan eene officieele
plechtigheid deelnam, was op het banket, dat voorzitter Beernaert te Brussel den
leden der Hollandsch-Belgische commissie en enkele andere genooden aanbood.
Al de gasten waren door den eerbiedwekkenden en steeds levendigen Staatsman
verwelkomd, en men wachtte op het teeken, dat ons ten disch moest nooden, toen,
gesteund op den arm van een lakei, eene, wel wat waggelende, maar door
massieven bouw en een wonderen kop imponeerende gestalte binnen de opening
der portières binnentrad, rechts en links boog, en toen, mysterieus-glimlachend, op
den heer Beernaert toetrad, die hem op stramme beenen tegemoet ging. Het was
minister Lejeune die, zeer onverwacht, en na een heelen tijd afwezigheid, de
toenaderingscommissie een blijk van zijne belangstelling kwam brengen... En die
gestalte van toen vergeet ik nooit. Voor enkele jaren - een vijftal - had ik een
geschilderd portret ervan gezien door graaf de Lalaing: een leelijk-officiëel ding,
zonder distinctie en zonder picturale waarde, maar dat den Lejeune van toen zeer
goed weergaf: de grijsaards-knokigheid van een sterk gestel, de levendigheid van
nerveuze handen, de beweegbaarheid van een uiterstsprekend masker. De heer
Lejeune was toen ook wel doodelijk ziek geweest; maar dit portret was als een
nieuwe huurwaarde, gesloten met het leven; het model ervan scheen, door de ziekte,
voor een goeden tijd van
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den dood gezuiverd... Toen het nu bij dat Beernaert-banket binnentrad, viel het
verschil onmiddellijk op, als eene ongezellige verrassing. Al de sympathie, die, om
het onverwachte, blijheid had willen worden, keerde onwillekeurig in medelijden.
Zeer zeker: de heer Lejeune zag er bijzonder goed uit; maar echte gezondheid kon
dat niet wezen. De huid van het gespannen aangezicht, al te rozig en al te blinkend,
liet nauwelijks nog den glimlach van den wijden, smallen mond toe; de handen
waren grof en gezwollen; heel het lichaam stond bol van ziek vet. En, waren 't niet,
onder de ruige borstels der wenkbrauwen en de glanzing van den totaal-naakten
schedel, die blikken uit de gemoedelijk-ironische, staalblauwe oogen geweest, men
had in dit artificiëel-levend figuur moeilijk den zoo sprankelenden advokaat, die zulk
een uitmuntend caricatuur-teekenaar was, den idealistischen philantroop die zoo
hartstochtelijk van muziek hield, erkend en dankbaar begroet.
En vergeleek men hem bij zijn, even-bejaarden en zelfs ouderen, gastheer van
dien avond: eveneens groot advokaat, eveneens Staatsminister, eveneens
kunstminnaar en philantroop, dan viel onwillekeurig op: het verschil tusschen een
ideoloog en een man-der-werkelijkheid, tusschen eene passieve en eene actieve
natuur. Beernaert, die, naar het heet, nog steeds de gedachte niet heeft opgegeven,
partijleider te worden; die, voor de zóóveelste maal, aan zijne overtuigingen een
nieuw uitzicht heeft gegeven en ze een nieuwen weg schijnt uit te willen sturen;
wiens werkzaamheid zich niet vergenoegen kan, eene onmiddellijke rol te spelen
in de politiek van haar land, maar allerlei commissies voorzit en thans
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weêr in den Haag haar autoriteit gelden doet; die zich nooit stil kan houden, wiens
geest altijd hongert naar nieuws en in dat nieuws steeds weêr opveerende kracht
vindt. Lejeune daarentegen, de sedert jaren teruggetrokkene, die slechts nu en dan
nog verscheen: vóór een goed jaar om tegen de terechtstelling van Ferrer te
protesteeren, later om de werkzaamheden der Hollandsch-Belgische commissie bij
te treden; voor het laatst, meen ik, om, op het banket der laatste Vlaamsche
wetenschappelijke congressen, zijne sympathie te betuigen voor eene Vlaamsche
cultuur; Lejeune, die in politiek nooit eene vaste partij in hare afbakenende beginselen
had toebehoord; die als Beernaert van links naar rechts was overgegaan, echter
niet uit praktisch belang of staatkundig inzicht maar eenvoudig vanwege de
schoonheid eener leidende gedachte of... de schoonheid eener vlinderwiekige
fantasie; die zijn ministerschap beroemd had weten te maken meer door
aangrijpend-menschelijke wetten - die op de voorwaardelijke veroordeeling o.a. -,
dan door de politieke combativiteit van zijn optreden; die sedert jaren, eindelijk, zijn
verheven, maar weinig werkdadigen ijver wijdde aan den strijd tegen alcoholisme,
tegen het verwaarloozen der jeugd, tegen het vervolgen - of beter: vóor de opheffing
van de vrijgelaten gevangene. Beernaert, die, van zijne idealen - het pacifisme b.v.
- vooral de praktische zijde ziet en tracht te verwezenlijken; Lejeune: bezielde
harpenaar, die al de snaren der menschelijkheid wist te doen trillen, - zonder zich
heel veel te bekommeren, allicht, om de deugdelijke uitslagen van zijne muziek, of
er althans uitdrukkelijk naar te streven.
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En nochtans was deze artiest, die een nobel karakter had, een eerlijk man was, en
een wezenlijk groot man had kunnen zijn, - nochtans was deze afgetrokkene,
idealistische betooger een der spiritueelste, meest-bij-de-handsche, vlugste,
onmiddellijk-geestigste scherpschutters der Belgische balie. Honderd anecdoten
loopen over zijne spitsvondigheid, het rake van zijn woord, het verrassende van
zijne argumentatie. Ik zal er u geene enkele van na vertellen: weet alleen dat Jules
Lejeune Edmond Picard als advokaat heeft gevormd, hetgeen véel wil zeggen.
Maar welk verschil weêr tusschen beiden, de vechtersbaas die zich inbeeldt dat
zijne, waarlijk zeer fantastische, onafhankelijkheid iedereen in den weg staat,
Lejeune, wiens oppermachtige schranderheid steeds toegevend was en wiens pijl
wel heel dicht bij het doel trof, maar liever even afweek dan te kwetsen. Picard,
wiens gedachte het woord voorbijstreeft en wiens woord de gedachte overdrijft;
Lejeune, die, in al zijne dilettanterige nuanceering voor niets ter wereld stiptheid en
bondige volledigheid hadde opgegeven. Picard, die zich vermeit in den drang naar
revolutie; Lejeune, die glimlachend rustte in den, misschien schijnbaren, vrede
eener, wel wat overrijpe, beschaving. Picard, de strever naar wie weet welke onrust;
Lejeune, de egoïstische epicuriër die, lentus in umbrâ, van secure schoonheid naar
uiterlijkheid en innerlijkheid genoot...
Maar met dat al: een schoon mensch, vermits een gedesinteresseerde geest die,
zonder omwegen, het goede wilde. En een figuur die men niet vergeet: die van een
kardinaal in politiek: hetzelfde gladgeschoren
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gelaat, dezelfde zalving in de stem, dezelfde sierlijke goedmoedigheid in het gezegde,
maar om den mond eenzelfde geheimzinnig-looze glimlach, en in den vriendelijken
blik bij poozen dezelfde doordringende alziendheid.

Wie is de plichtige
21 April
Die drie tikjes op mijne deur, waarvan het niet moeilijk om te raden was dat ze
uitgingen van een sierlijk-geplooiden wijsvinger aan eene zeer verzorgde maar even
krachtdadige hand, die drie kiesche, maar imponeerende tikjes klonken zóó beslist,
dat ik er geen oogwenk aan dacht, iets anders te doen dan ze met een innemend
‘binnen’ te beantwoorden. Sedert ruim zeven seconden echter had ik het woord
zonder zichtbaar gevolg uitgesproken, en ik ging, niet zonder angst, herhalen, toen
mijne deur met bescheiden gratie gaapte, en in de opening mijn vriend de
dilettant-rechercheur verscheen, nobel glimlachend gelijk hij alleen dat kan, en
zeggend, na de deur te hebben gesloten met de zorg, die men aan een
brandkastdeur besteedt, en plaats te hebben genomen, met bevalligheid, in een
leunstoel:
- ‘Ik breng u stof.’
Als mijn vriend de dilettant-rechercheur spreekt van ‘stof’, dan weet ik zeer beslist,
dat hij allerminst denkt aan het ‘Pulvis es’ der Schriftuur. Deze vriend is geen
philosoof: hij is een liefhebber-detectieve, en zijn pessimisme gaat niet verder dan
het erkennen dat het
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kwaad de wereld regeert. Maar er om jammeren doet hij niet; hij verkiest het uit te
helpen roeien. En daarom heeft hij zijn genie en zijn fortuin ten dienste gesteld der
politie; zich laten scheren; zich een sportpet en een Engelsch pak aangeschaft,
benevens eene mooie collectie Browning's (ik bedoel geenszins, gij hebt het geraden,
de volledige werken van Robert Browning of van zijne vrouw Elisabeth, maar de
revolvers, die, ik vraag me af waarom, hun naam dragen), en één dier kortstelige
pijpjes waarvan de brandende Navy-cut 's winters het binnenst van uw neus zoo
aangenaam-warm weet te houden. De straatjeugd roept ‘Sherlock Holmes’ achter
hem, hetgeen blijk geeft van hare literaire cultuur. Hem kan het weinig schelen: hij
heeft het bewustzijn, een nuttig wereldburger te zijn, de eenige-moderne wijze te
huldigen om waarlijk een paladijn te wezen. Dat maakt van hem eene nobele, en
voor anderen toegefelijke, verschijning. En aldus ook verscheen hij me weêr, dezen
dorstwekkenden voorjaarsmiddag.
- ‘Ik breng u stof,’ zei hij. En ik spitste mijne ooren, want blank en
maagdelijk-ongerept verweet me, op mijn tafel, het papier, dat mijn uitgewrongen
hersens te suf en te muf waren om nog het onderwerp eener ‘correspondentie’ te
vinden... Hij genoot, goedmoedig, een oogenblik van mijne gretige aandacht, en
vervolgde daarna:
- ‘Gij weet, dat het Gemeentehuis van Schaarbeek voor een goed gedeelte is af-,
of beter is uitgebrand, want uiterlijk biedt het nog steeds een bezienswaardig geheel
aan. Gij weet tevens, dat burgemeester Reyers en ik het eens zijn, om de ramp aan
kwaadwilligheid toe

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

361
te schrijven, eene kwaadwilligheid die gediend werd door een merkwaardig
brandstichtersvernuft, een vernuft dat een mooie illustratie ware voor Thomas de
Quincey's thesis over de misdaad beschouwd als fraaiekunst. Want gij kent de
formule van den plichtige: neem eene varkensblaas, vul ze met terpentijn, hang ze
vijftig centimeters boven een kaars, die geplaatst is tusschen een stapeltje
houtskrollen. Steek dan de kaars aan: na zekeren tijd steekt zij op hare beurt de
houtskrullen aan, dewelke eene warmte ontwikkelen waar varkensblazen niet tegen
zijn bestand; barstend, plengen zij de terpentijn op het vuur; de brand, gij beseft
het, is gesticht...
Het stichtend feit nu, dat men de overblijfselen van zes dergelijke blazen in
Schaarbeek's gemeentehuis heeft gevonden, laat geen twijfel over aangaande de
bedoelingen van dezen, die ze daar gehangen had. Er kan geen spraak zijn van
toeval of grap; want wie versiert op tweeden Paaschdag een gemeentehuis met
varkensblazen of steekt ten teeken van lol dergelijke vuren aan?... Er is dus wel
degelijk misdaad gepleegd. Den misdadiger opzoeken was me weldra de dierbaarste
der plichten.
Naar hem gaan vragen in de omstreken van het gemeentehuis-zelf ware naïef
geweest. Ik verkoos eene tournée te doen bij de spekslagers van Brussel en
omstreken. Deze lieden immers verkoopen varkensblazen, en het uitzicht van
diengene, die bij hem eventueel zes exemplaren ineens van dit lichaamsdeel hadde
gekocht, moest hun ongetwijfeld zijn opgevallen en bijgebleven... Mijne opsporingen
bleven echter vruchteloos: de dader was klaarblijkelijk slim genoeg geweest zich
zes blazen
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in zes onderscheiden winkels aan te schaffen; mogelijk was hij telkens van grime
veranderd; misschien had hij zelfs de werktuigen zijner misdaad uit Chicago laten
komen. Zoodat langs dien kant niet veel te verwachten was.
Ik nam een andere methode aan, en redeneerde aldus: geen
belangeloos-aesthetische redenen kunnen er toe hebben aangezet, de ramp te
verwekken; een gemeentehuis brandt immers niet mooier op dan een ander gebouw.
De dader moet dus practisch belang bij zijne praestatie hebben gehad. Welke lieden
nu kunnen dus door dergelijke drijfveeren in deze zijn geleid?
Omdat ik een enkel oogenblik tevoren aan aesthetische gewaarwordingen had
gedacht, kwam in mij onmiddellijk het denkbeeld op, dat sommige lieden, die voor
de Schoonheid leven, ook ván de Schoonheid leven moeten, en dat dezen er tevens
en aldus belang bij hebben kunnen, Schoonheid te vernietigen, ter gemakkelijke
plaatsing van deze die zij scheppen. Nu was het gemeentehuis van Schaarbeek in
het oog der kenners een meesterstuk der architectuur. Het was opgepropt met
schilderijen. Het in puin en asch te leggen kon voor de bouwmeesters een middel
zijn, het door een nieuw meesterstuk te vervangen, voor de artiesten er een nieuw
museum van meer-hedendaagschen verf-op-doek van te maken. Te meer dat de
dood van Leopold den Tweede en het gebrek aan Wereldtentoonstellingen in de
bouwkunde eene crisis hebben teweeggebracht, en vele jonge schilders te Brussel
vurige aanhangers zijn van Martinetti's futurisme, dat de vernietiging van alle
verouderde kunst warm aanbeveelt.
Maar niet alleen architecten en kunstschilders hadden
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bij eene symbolische verdwijning van dat gemeentehuis belang: ook de
pas-geborenen, de jong-gehuwden en de ‘gardes-civiques.’ Ik spreek met opzet
van dezen, die eerst sedert 1 Januari dergelijke functie bekleeden, vermits de
registers van den burgerlijken stand en van de burgerwacht tot op dien datum in
afschrift bewaard werden. Dit moest de dader weten, en dit brengt mijne beperking
meê... Nu, geboren worden in onzen tijd is niet zoo heel plezierig. Van 1 Januari tot
17 April heeft men ruimschoots den tijd gehad, de bitterheden van het huwelijksleven
te smaken. En slechts zij, die zich scheel kijken op het uniform van een piot, kunnen
geneuchte vinden in de ‘instructie’ die ze iederen Maandagavond onder de wapens
roept. Gij zult inzien, dat ook dergelijke luyden, die belang hadden in het vernietigen
van sommige registers, zeer goed in staat kunnen zijn geweest het gebouw, dat
deze registers bevatte, in brand te steken, en aldus officiëel uit de wereld der
zuigelingen, gehuwden of burgerwachten te verdwijnen.
Een andere groep had wellicht nog veel ernstigere reden, om Schaarbeek's forum
te zien verdwijnen. Het zijn, eenvoudig, de Walen. Schaarbeek is, gij weet het, bij
uitstek eene Vlaamsche gemeente, eene vruchtbaar-Vlaamsche gemeente. Dit zou
de volkstelling schitterend bewijzen: Schaarbeek zou voor de Walen een doorslaande
oorvijg zijn, het bewijs van Vlaanderens groeikracht midden in de Brusselsche
agglomeratie. Dat bewijs kunnen de Walen zeer goed hebben gevreesd. En daar
zij wisten dat de lijsten, die de vrucht waren der volkstelling, berustten in de
gemeentehuiselijke zalen, hebben zij misschien gedacht dat...

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

364
Ik verhaast mij erbij te voegen, dat ik de mogelijkheid van andere daders lang niet
uitsluit. Daar zijn bijvoorbeeld de tegenstanders van het ‘groot-Brussel’, zij die de
autonomie der voorsteden huldigen en vijandig zijn aan een centraal bestuur,
gevestigd in het Stadhuis van den Grooten Markt. Door het gemeentehuis van
Schaarbeek uit te branden, hebben zij willen aantoonen welke ramp het zijn zou,
indien ál de documenten van ál de voorsteden en van de hoofdstad daarbij in éen
enkel gebouw verzameld waren, en dit gebouw eveneens de prooi der vlammen
moest worden!
‘Ziedaar,’ besloot mijn schrandere vriend, ‘de mogelijke misdadigers. Dáár wil ik
mijn speurzin op botvieren. Maar intusschen heb ik dorst gekregen. Bezit ge van
dien ouden whisky nog, dewelke uw oom uit Ierland u onlangs ten geschenke
zond?...’
Ik had den moed niet, hem 't gevraagde te weigeren, al had ik onder zijn
soliloquium reeds gemerkt, dat hij ook elders zich aan de vergelijkende studie van
Engelsche sterke dranken had overgeleverd. Deze gewoonte had hij zich met het
Engelsche detective-uitzicht eigen gemaakt. Wie weet?: zij helpt hem misschien op
het spoor van den brandstichter, zoo deze soms in de drankhuizen zijne wroeging
poogde te versmoren...

Het bezoek
5 Mei
President Fallières - ik hoop dat ditmaal de omstandigheden me niet zullen
beschamen, als toen ik de terug-
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komst der koningin aankondigde, en dat dezer ongesteldheid geen wijziging brengen
zal in de aangekondigde bezoeksplannen, - president Fallières zal dus zoo vriendelijk
zijn, Dinsdag a.s. naar Brussel de beleefdheid van Albert en Elisabeth te komen
reciproceeren. Al vervult dit bezoek mijn hart, evenals dat van al de Brusselaars en
van talrijke Belgen daarbij, met de meest-sympathieke en -dankbare gevoelens, ik
kan niet nalaten het voor den heer Fallières ten zeerste te bejammeren. De circa
vijftig uren immers, dat hij binnen de, trouwens sinds eeuwen gesloopte, muren
onzer stad zal doorbrengen, zullen voor een groot deel aan tafel gesleten worden.
Het is of de inrichters bang waren geweest, hem te Brussel te zien vermageren:
galadiner volgt op galalunch; nauwelijks is de President aan een stadhuiselijke raoût
ontsnapt; men dwingt hem den dag van zijn aftocht om elf uur 's morgens te
dejeuneeren; en de tusschentijd wordt aangevuld met ontvangsten, - zij beginnen
van 's morgens negen uur al! - ruim voorzien van onverduwbare redevoeringen, der
spijsvertering weinig bevorderlijk. De weinige tijd, die nog overschiet zal deze ‘lieve
Heer’ (om nog eens burgemeester de Vos aan te halen) zich den Brusselaren
vertoonen, 't zij hij van 't station naar het Koninklijk Paleis rijdt, 't zij hij van het
Koninklijk Paleis naar 't station terugkeert, 't zij hij op 't balkon van 't stadhuis den
fakkeltocht bijwoont. Enkele uitverkorenen zullen verder kunnen vaststellen of hij
inderdaad gekleed wordt door den infaamsten der kleermakers: een ‘tailleur de
pierre’, gelijk beweerd wordt... En in nadere aanraking zal de President der Fransche
Republiek met het Brusselsche publiek niet
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komen, zelfs niet met de bloemenverkoopsters van de Groote Markt. Want men
heeft hem verzocht, geen broches uit te deelen, zooals de Keizerin van Duitschland
helaas meende te moeten doen...
President Fallières komt dus naar België. Daar zal hij den Vlamingen minstens
even welkom zijn als den Walen. Deze bewering zal misschien sommige mijner
lezers bevreemden: in Holland heeft men, naar mij uit talrijke gesprekken met
Nederlanders bleek, nog steeds eene heel verkeerde opvatting der Vlaamsche
Beweging, en de uitdrukking ‘Vlaamsche Strijd’, die ervoor wordt gebruikt en die ik
geenszins wensch te verloochenen, interpreteeren zij meestal als een hardnekkigen
weêrstand tegen al wat Fransch is en uit Frankrijk komt. Dit is gedeeltelijk de schuld
der Vlamingen zelf, die, in de romantische periode van hun groei naar zelfstandigheid,
Frankrijk gaarne den ‘erfvijand’ noemden, hierbij steunend, trouwens, op
onloochenbare historische feiten; het is ook wel eenigszins de schuld der vele
Hollanders, die, in hun liefde voor het buitenlandsche en meer speciaal het Fransche,
zich afkeerig gevoelen van een beweging, die nationalistisch is en zich tot eigen
behoud der Vlamingen tegen al te indringerige verfransching te vrijwaren heeft.
Wien echter, aan flaminganten of aan Hollanders, de schuld toe te schrijven moge
zijn: de opvatting, als zouden wij niets dan haat voor Frankrijk gevoelen, is uit den
booze. Ik ga zelfs zoover te beweren, dat de meeste Vlaamsche ‘strijders’ - jawel!
- de jongere strijders vooral, heel wat meer sympathie voor den Franschen geest,
het Fransch leven, heel het Fransche wezen gevoelen, dan voor het Ger-
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maansche in 't algemeen en het Pruisische in 't bijzonder. En ik mag u zeer bepaald
verzekeren, dat, moesten ze kiezen, de Vlamingen, niettegenstaande de
erfvijandelijkheid bij noodzakelijke keus geenszins liever onderdanen zouden worden
van keizer Wilhelm, dan landgenooten van president Fallières.
En dit is goed te begrijpen. Wel is de Vlaming een Germaan, al is hij ook bij uitstek
de Grensgermaan. Maar van in de Middeleeuwen is zijn graaf een leenman van
den koning van Frankrijk, en de invloed van het Fransche element in Vlaanderen
werd toen reeds zóó gevoeld, en weldra zóó drukkend, dat de eerste gemeentelijke
macht aangewend wordt tot eene Vlaamsche beweging, die heel wat krachtdadiger
was dan de tegenwoordige: de Beweging van den Gulden Sporen-slag. De Fransche
heerschappij bevestigde zich echter met de hertogen van Burgondië, en niet alleen
deze, ook andere latijnsche invloeden werkten op het Vlaamsch-Germaansche
leven in, meer nog dan de hoogere hofkringen het doen konden. Lombardisch geld
wordt immers de zekerste steunpilaar van Brugge's luister. En als die luister op
Antwerpen overgaat, wordt hij er te niet gedaan door op elk gebied overheerschende
Spanjolen. In beide steden, en ook te Gent, draagt menigeen nog een Italiaanschen
of Spaanschen naam; de Zuidersche afkomst staat er op menig aangezicht te lezen;
het Zuidersche bloed is de oorzaak misschien van de Vlaamsche fantazie, de
Vlaamsche gulheid, de Vlaamsche pronkerigheid, die zoo verschillen van wat
grondeigenschappen zijn van het broedervolk, dat eenzelfden oorsprong door
dezelfde taal bewijst.
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En dat Zuidersche, laat staan dat Fransche, wenscht zeker geen enkele Vlaming
te verloochenen - of het moest een Bastaardvlaming zijn. Meer dan tot welk volk
ook, meer zelfs dan tot den Noorderbroeder, al durft hij het zelden bekennen, voedt
hij zich tot het Fransche aangetrokken. Hij voedt doorgaans zijn geest het liefst met
Fransche lectuur, komt er zelfs rondweg voor uit dat, na zijne moedertaal, de
Fransche hem het liefst is, en niet alleen vanwege de noodwendigheid in zoover
dat het Duitsch in Vlaanderen nooit zoo populair wordt als in Holland. Al beseft hij
het gevaar ervan, hij weet wat hij te danken heeft aan zijne Fransche opleiding. Hij
is, en hij weet het, een halve Franschman. Maar hij weet ook welk gevaar erin ligt,
iets maar half te zijn, slechts de helft van iets te zijn; halfslachtigheid is het zekerste
teeken van ondergang; half-Franschman en half-Vlaming te zelfder tijd kan niet
meer eene eenheid worden, dan twee linkerhandschoenen een páar handschoenen
zijn. En 't bewijs ervan ondervond de Vlaming aan zichzelf: hij gevoelde wel dat al
wat naar hooger geestesleven streefde bij hem valsch was, of halfslachtig, en steeds
onbeholpen. Om waarlijk beschaafd te worden; ja, om zelfs maar eenvoudig beleefd
te worden, stond hem, zoo dacht hij aanvankelijk, maar een ding te doen: van
half-Franschman, geheel-Franschman te worden. En dat heeft de Vlaming vóor de
Beweging ook lang geprobeerd, in zoover dat bij sommige landgenooten zoowaar
de illusie leefde, en nog leeft, dat ze heusch deelachtig in de Fransche cultuur zijn.
Wie echter zich-zelf niet begoochelen wilde; wie nuchter genoeg was om te zien
dat hij zijne Fransche
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halfheid nooit te boven groeide en dat die halfheid hem alleen den spot der
heel-Françozen bezorgde; wie over de grenzen wist te kijken en zag dat slechts
nationaliteitsgevoel de volkeren groot maakt in geestelijk als in materiëel opzicht,
die bevroedde aldra, buiten alle chauvinisme om, dat hij het langs den Vlaamschen
weg moest zoeken, wilde hij zijn ik, zijn geheelheid veroveren, en dat het trouwens
gemakkelijker zou vallen, zijne grondeigenschappen te laten groeien en te
ontwikkelen tot een totaal-Vlamingschap, dan enkele overgeërfde bijkomstigheden
te verwerken tot geheel Fransch-zijn. En dit beteekende geenszins de uitroeiing
dier, trouwens onuitroeibare, Fransche bijkomstigheden: het beteekende alleen
vastere positie te nemen in den eigen ondergrond, door meer stambewustzijn, door
diepere kennis van het eigene volkswezen, door meer liefde voor, meer beoefening
van de volkstaal: het zuiverste, het edelste teeken van het volksbestaan. Er was
dus geen spraak van vijandelijkheid tegen het Fransch: er was alleen in eere houden
van het Vlaamsch, niet slechts als taal van den huiselijken haard, maar als hooger
verkeersmiddel, als wetenschappelijk gereedschap, als letterkundig
schoonheidsmateriaal. Het gold niet, zich te berooven: het gold, eerst en vooral
eigen rijkdom te beveiligen. En dit is de oorsprong geweest der Vlaamsche
taalbeweging die, het Vlaamsche bewustzijn door meer beoefening van het Vlaamsch
gewekt, het daar niet bij liet, eene politieke beweging moest worden, en thans de
krachtige sociale beweging is, waar ik u zoo dikwijls over te spreken heb.
Dit is, geachte lezer, de echte, de ware toedracht der geheele zaak. Er is in
Vlaanderen geen vijandschap tegen
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het Fransch, laat staan tegen Frankrijk. Maar wat er in Vlaanderen wèl is, als
natuurlijke reactie vanwege fossiele bestanddeelen die als keien zijn in een nog niet
geheel ontgonnen grond: er is franschdolheid, er is overdreven en belachelijke
franschelarij. En dáartegen dient gevochten, evenals men de keien weert die een
normalen groei der gewassen belemmeren. Die versteende bestanddeelen worden
gelukkig minder en minder talrijk, en zelfs minder en minder interessant.
Zij blijven echter gevaarlijk, al was het maar omdat zij wanen geheel Frankrijk
achter zich te hebben, voorgeven dat zij Frankrijk vertegenwoordigen, en klagen
dat Frankrijk in hen wordt vervolgd. Die meening hebben zij in de Fransch-Belgische
pers verspreid; die meening heeft Frankrijk uitgebaat; die meening is tot in Holland
doorgedrongen... Zal deze korte uiteenzetting volstaan om ze daar uit te roeien? Ik
durf het nauwelijks hopen, want wanbegrippen zijn als kwaad kruid: zij schieten den
diepsten wortel... Maar zij zal, mijne uiteenzetting, verklaren, waarom de Vlamingen
in hartelijkheid bij de Walen niet achter zullen staan, als president Fallières Brussel
komt bezoeken: zij weten dat zij aan Frankrijk, niettegenstaande vroegere
onderdrukking, die hun koppige vrijheidsgeest niet makkelijk vergeet, toch ook wel
een en ander te danken hebben - en dat vergeten ze evenmin, en verklaren zij nog
liever.
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De crisis en het hondje
13 Juni
Ik heb een vriend, en die heeft een hondje. De vriend biedt weinig belang: hij is,
als ik, een journalist. Het hondje, bloem van het ras dat men foxterrier noemt, is
echter uiterst verstandig. Het spreekt wel niet, gelijk die Duitsche mops die voor een
Spaanschen ‘Don’ wil doorgaan, en het niet veel verder heeft gebracht, dan te
kunnen verklaren dat hij ‘Hunger’ heeft. (Zulke honden zijn trouwens minder zeldzaam
dan men denkt: de beeldhouwer van der Stappen bezat er eene, die hem zeer
duidelijk, maar, dunkt me, vrij onbeschaamd, ‘Papa’ noemde; van der Stappen was
trouwens een specialiteit in getemde beesten: hij had goudvischjes die bij zijn stem
naar hem toezwommen en glimlachten als engeltjes.) Het hondje bezit dus bij monde
geenszins de welsprekendheid van gezel Anseele, de grootste redenaar van België,
- ik zeg het u in allen ernst. Maar het is welsprekend op zijn manier: met zijn staart
en zijne oogen en met ik en weet niet wat in zijne geheele houding, die van het
hondje een uiterst-interessant dier maken.
Het hondje heb ik daareven ontmoet, met zijn meester, die het dom-weg bij een
touwtje leidde, als ware hij een blinde geweest. Hetgeen al dadelijk bleek niet waar
te wezen, vermits hij mij van verre toewuifde als was ik de koningin en tegenlachte
als was ik een vermouth-cassis. Want mijn vriend houdt van vermouth-cassis. Ikzelf
verkies picon-grenadine (heel weinig grenadine, dank u!) Wij gingen dan ook aan
het naast-gelegen her-
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bergtafeltje zitten, bestelden onze lievelingsdranken. En nauwelijks had een
nonchalante kellnershand ons het vocht geplengd, of ik vroeg aan mijn vriend:
‘Wat nieuws?’
‘Over wat?’, vroeg hij mij schalks, want hij wist wel dat ik de crisis bedoelde.
‘O, over de crisis!’ zei hij, toen hij wel zag dat ik zijne idiote schalkschheid begrepen
had.
Ik had nog geen ja gezegd, of zijn hondje was al gaan liggen, plat op zijn buik,
als een entomoloog die een kevertje zoekt. (De beeldspraak is niet van mij, maar
van Edmond Rostand, wat haar dan ook eenige waarde bijzet). Het hondje lag dus
onmiddellijk onverschillig op zijn buik, geeuwde tot achter de ooren, knipte daarna
zijn oogen half dicht gelijk iemand die schilderijen beziet, en bezag op die wijze de
voorbij-wandelende hetaeren...
‘Ja’, zei mijn vriend, ‘nieuws, - er is er feitelijk geen. Ge weet: vier ministers gaan
definitief weg. Schollaert de eerste, want in 't ministeriegebouw vervoeren zij reeds
allerlei koffers en kloppen zij een ontzaglijk getal kisten dicht. Wat mag daar al aan
wetsontwerpen geborgen zitten... de boeken worden gepakt in dagbladen der
oppositie: dit tegen de motten en de papierwormen, zegt men... Voor wat Liebaert
aangaat, hij had, schijnt het, wel willen blijven...’
- Het hondje bezag zijn meester zijdelings, eenigszins grimmig, toonde zijn tanden.
‘Maar, daar hij al ik weet niet hoeveel kwarteeuwen aan het bewind is, heeft zelfs
Woeste hem kunnen overtuigen, nu maar definitief heen te gaan. De Lantsheere,
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hij Paganini der ministeries, daar hij prachtig viool speelt...’
- Het hondje geeuwde, geeuwde dat zijn oogen er sentimenteel gingen bij staan,
geeuwde dat het klonk als een geheel strijkkwartet.
‘Ook de Lantsheere’, vervolgde mijn vriend, niettegenstaande lang aarzelen, ‘ziet
er van af, een partij te spelen - of moet ik zeggen: een part te spelen? - in de nieuwe
combinazione... Bleef dan nog Helleputte’.
- Het hondje stelde zich recht op zijn voorpootjes, spitste de ooren, zag zijn
meester scherp aan. ‘Ja’, zei deze, ‘hier spreek ik misschien uit de kapel; maar,
naar men zegt, was Helleputte zelf er niet ver af, de toomen van zijn departement
in handen te houden; al wees de hoed, dat nieuw mooi grijs hoedje, hetwelk als het
symbool van het ontslag kon gelden, zoo ondubbelzinnig op de uitgelatenheid van
een scholier, die eens degelijk vacantie gaat vieren. Ja, zelfs zwager Helleputte...
Maar ook hij koos, als nieuwe Herakles, tusschen Deugd en Liefde, en trad definitief
af.’
- Het hondje loosde een zucht van verlichting...
‘Dat Renkin, Berryer en Hubert nooit ernstig aan heengaan gedacht hadden, wist
De Broqueville wel’.
- Het hondje liet langzaam zijn eindje staart wikkelen.
‘Bleef dus nog alleen te voorzien in ministers voor Kunst en Wetenschap, Finantie,
Justicie, en Openbare werken.’
- Het hondje ging in een bol liggen, als iemand die eindelijk op zijne twee ooren
kan gaan slapen.
‘Dit gaat echter zoo makkelijk niet’, zei zijn meester, ‘want hoe minder portefeuilles,
hoe moeilijker de keus.’
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- Het hondje hief een ondervragend kopje op.
‘Nochtans’...
- Reeds gerustgesteld, ging het kopje weer tusschen de pootjes duiken.
‘Nochtans’, vervolgde mijn vriend, ‘nochtans schijnt de oplossing te naderen. Er
is wel eenige strijd geweest tusschen Carton de Wiart en Poullet om het lijk van
Patroklos, ik bedoel het schitterend harnas waar de doode schoolwet in slaapt, of
beter gezegd: om het Ministerie van Wetenschap en Kunst.’
- Het hondje bromde even.
‘Maar men kwam overeen: Carton behield het Rechtswezen, en de jonge Poullet,
de geleerde professor van het internationaal recht bij de Hoogeschool van Leuven,
bekwam de wapenrusting van Achilleus-Schollaert. Voor de financie koos men
Levie, misschien wel omdat hij een joodschen naam heeft, al is hij een ijvervol
jongkatholiek. En nog slechts voor de openbare werken zoekt men... Zoodat er in
het ministerie geen verandering komt, dan eene verwisseling van namen. En voor
wat het gezag der katholieke partij aangaat, slechts Woeste...’
- Hier sprong het hondje recht, bezag ons beiden vrank en zonder toegeeflijkheid,
hief daarna ondubbelzinnig en misprijzend zijn achterpootje op...
Dit liet het echter weer gauw vallen: huilend kwam een krantenman aangeloopen,
krantennamen roepend met daarna ‘Edition spéciale!!’... Wij sprongen recht, het
hondje vooruit aan het strak-gespannen blindemans-touwtje. Wij kochten de bladen.
Helaas: de samenstelling van het ministerie was nog niet geëindigd. Integendeel.
Want, terwijl de vierde man voor de Openbare
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werken nog steeds onvindbaar bleef, ging men van nieuwe wisselingen spreken.
De Broqueville zou de IJzeren Wegen voor Binnenlandsche Zaken verlaten. Carton
zou hem vervangen en Berryer zou aan de Justicie gaan...
Diep ontmoedigd klonk de zucht dien wij slaakten. Het hondje scheen integendeel
gerustgesteld en viel terug in slaap. Wij, tot troost, bestelden een nieuwen
vermouth-cassis en een herhaalden picon-grenadine.
En toen ging onze minister Schollaert voorbij, een geheimzinnigen glimlach onder
den snor. En ditmaal droeg hij een stroohoedje.

‘De groote herfstweek’
De ‘Veglione’ in den Muntschouwburg
8 October
Twee uren al, twee lange uren had ik hier rondgeloopen; mijn strakke, witte
handschoen-handen op den rug; de verveling loodzwaar op de schouders van mijn
habiet; de amaranten roos in bezwijming aan mijn knoopsgat; de beenen loom; het
hoofd soezerig van draaiende wals-rythmen. Ik was aangekomen bij 't uur,
vastgesteld voor de opening, en... bevond me, wel heel beschaamd, bijna gansch
alleen in de zaal. Een melancholisch en puriteinsch-uitziend suppoost - trouwens
een goede kennis van mij - die niet noodig had geoordeeld, voor dezen veglione
de opgelegde kleuren, wit en amarant, aan te nemen, had mij, toen ik hem aan de
vestiaire
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mijn jas en mijn hoed overhandigde, misprijzend bezien en iets gemompeld van:
‘Wie kreeg het ooit in zijn hoofd: een gemaskerd bal op zeven October!’... De
ouvreuse der baignoires-links (gij kent ze wel: die kleine dikke, die er nooit in toe
heeft gestemd den spannenden rok te adopteeren, en den hare draagt, met al de
plooien en fronsen uit den crinolinetijd), de ouvreuse had wèl een amaranten strikje
aan haar wit-kanten mutsje gespeld, maar zag er overigens even misnoegd uit als
de strenge vestiaire-man. Het had mij geheel van streek gebracht, hadde ik niet,
haast onmiddellijk, in de schaarsch-versierde zaal - wat groen en wat paarse bloemen
- een even-plichtbewust, Duitsch confrère ontmoet. Hij had een groote zak pralines
bij zich. Wij lieten aan het buffet de eerste flesch champagne ontkurken. En het zou
tusschen ons beiden kwasi-gezellig zijn geworden, toen hij noodig vond, over Tripoli
te gaan spreken. Hij verzekerde mij, dat hij er voor niets tusschen was zoo Italië en
Turkije aan 't vechten waren, noch hij, noch zijn landgenooten, noch zijn keizer... Ik
maakte van de ‘entrée du ballet’ gebruik, om hem aan zijn oorlogsbespiegelingen
over te laten. Al de pralines waren trouwens opgegeten en de champagne-flesch
was leeg. Het was met dat ballet van wit-en-amaranten pierrots en pierrettes al niet
beter gesteld: walgwekkendzoet als de herinnering aan te veel pralines, en ledig
als een uitgewrongen champagne- flesch... Het had in de zaal niet het minste entrain
gewekt. De heeren, in hun zwarten lijkbidders-rok, - geen enkele had zich
gecostumeerd, behalve één, die geheel in wit-satijnen soiréekostuum, niet weinig
verlegen was - zeulden moede gemaskerde
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dames aan den arm, die achter hun waaier geeuwden. Zij waren trouwens nog altijd
schaarsch, de dames. En weinig hadden werkelijk toilet gemaakt: een 18de-eeuwsch
markiezinnetje, een Helleensche hetaere, een Watteau-herderin, een
Directoire-blauwkous. Behalve een paar, die luidruchtig deden, buiten enkele
danseresjes van het ballet die op conquêtes uit waren, op één enkele apoplectische
heer na, die niet ophield de gigue te dansen tegenover eene marmer-koele geisha,
die hem met alle misprijzen behandelde, waren de bezoekers van dezen eersten
Brusselschen ‘Veglione’ als terdoodveroordeelden, die dit dansfeest schenen te
beschouwen als het laatste glaasje cognac en de cigaret van vóór de onthoofding...
En zóó had ik twee uren al rondgeloopen op zeere voeten. Wel was er lengerhand
wat meer volk gekomen. De ballerines hadden geprobeerd, ten tweeden male, den
geestdrift bij kunstige oefeningen aan te vuren, en waren er ook gedeeltelijk in
geslaagd. Sommige jonge dames hadden den gewenschten, minder-Hamletachtigen
cavalier gevonden. Intrigues werden aangeknoopt. En men begon, bij
energisch-geleide mazurka's, zoowaar heusch te dansen. Maar het kon mijne
verveling niet afwenden, en ik besloot dan ook heen te gaan.
Mijn Duitschen confrère zag ik trouwens van ver naar mij zoeken. Ik spoedde me
dan ook naar een uitweg. Toen...
- Toen ik opeens naast mij een jongen man zag staan, die verbazend, geweldig,
angstwekkend op mij geleek. Dezelfde interessant-gebogen gestalte, dezelfde
gedistingueerde houding, hetzelfde weemoedig en diepzinnig gelaat. Ik spaar u alle
verdere beschrijving, geachte
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lezers: gij kent mij immers genoeg. Het belangwekkende van het geval lag overigens
niet in deze ontmoeting alleen: zij lag veel meer in het feit, dat mijn evenbeeld, dat
mijn Sosie op dat oogenblik juist het geluk had, aangesproken te worden door het
aardigste popje-van-een-vrouwtje dat men zich denken kan: een miniatuur van
‘Fanchon-la-Vielleuse’, de zedige witte fichu Marie Antoinette over het amaranten
jurkje met korte spanmouwen, het amarant-satijnen schortje op den hoepelrok van
witte mousseline-de-soie, en het schalksche gezichtje, waar de mouche bewoog,
tusschen de bruine kurketrekkers, berijmd met een ‘soupçon de poudre’.
Mijn evenbeeld kreeg een knip vóor zijn neus.
‘Bonsoir, chevalier à la triste figure!’ sprak zij.
Met eene gevatheid, die ik u toewensch, antwoordde hij: ‘Goeden avond Dulcinea!’
- ‘Ik heet geen Dulcinea’, zei ze met een pruimenmondje: ‘thuis noemt men mij
Lucie; maar eigenlijk heet ik Lucette.’
- ‘Des te beter!’ klonk het uit eene stem, die me aandeed als hoorde ik me zelf
uit een phonograaf. ‘Des te beter! En laat ons op dat gelukkig toeval een beker
champagne gaan ledigen!’
Ik volgde ze ongemerkt naar het buffet. Ik vreesde echter al gauw dat het
vergeefsche moeite was geweest, want het gesprek scheen tusschen die twee maar
niet te willen vlotten. Hij - mijn dubbelganger - bracht het na geruimen tijd, niet verder
dan: ‘Bah, die champagne is lauw!’
- ‘Wel neen’, antwoordde zij, ‘hij is ijskoud. Maar gij zijt nog kouder...’ voegde zij
er bij. ‘En aldus...’
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De scherts had geen ander uitwerksel ,dan dat hij wrevelig er door scheen te worden.
Hij stelde voor:
- ‘Willen wij in een loge gaan zitten? ik ben een beetje moe’. Ik volgde ze weêr,
en zoowaar, het was of ik onzichtbaar was geworden, want niemand nam notitie
van mij... De twee zwegen. Het meisje bezag mismoedigd haar cavalier. Hijzelf zag
er elegisch uit als het laatste portret van André Chénier. Zij sprak onderdanig, maar
met ingetoomden spijt: ‘Gij had u in een beer moeten verkleeden.’ Het scheen ineens
zijne ‘verve’ te wekken, eene ‘verve’ die wel wat bitter was:
- ‘Mijn kind’, sprak hij, ‘er zijn wel witte beeren, maar die hebben niets aan zich
dat amarant is behalve binnenin, hun hart bijvoorbeeld. En dat ziet men niet aan
hun uiterlijk, gelijk bij sommigen der bezoekers van dezen Veglione, o Lucette. Want
hebt gij gemerkt hoe sommige der heeren, zelfs zonder bijzonder tooisel,
respondeeren aan den eisch, door de inrichters gesteld, en zonder schmink of
andere chemie, het amarant in hun aangezicht voeren? Daar hebt ge Otto Lohse,
bijvoorbeeld, die aan de dames van het ballet juist op het oogenblik de puzzle
onderwerpt, of zijne gelaatsuitdrukking nu meer naar die van Beethovens
doodenmasker gaat, dan naar dat van Rubens' bolwangige engeltjes...’
- ‘Ik ken die heeren niet,’ zei Lucette, die ernstig was geworden...
- ‘Heel dit feest, trouwens, is vol menschen, die aarzeling schijnen te koesteren
over een uitweg voor hunne personaliteit’, ging haar makker voort.
‘Daar hebt gij bijvoorbeeld, Maurice Kufferath, bestuurder van dezen
Muntschouwburg, die daarginds
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tusschen duim en wijsvinger van zijn beide handen minutieus de taille meet van
een jonge dame die mij helaas herinnert aan wijlen de prinses van Lamballe. Vroeger
had hij een snor, die Kufferath: gij zult het niet vergeten hebben. Nu is hij geheel
gladgeschoren. Waarom? Hoopt hij heusch op Maurice Maeterlinck te gaan gelijken?
Streeft hij Eugène Isaye naar de kroon?
Is het ook zijn ideaal er Beethoviaansch uit te zien?’
Het meisje bezag hem met eenige schrik in de oogen.
- ‘Eene tenminste’, ging mijn dubbelganger voort, ‘wenscht geenszins haar eigen
aard en wezen te verduiken. Ziet gij dat vrouwtje daar, Lucette, met den korten rok,
de bruske gebaren, den uitdagenden blik, en die zich kenmerkt vooral door haar
kapsel “à la chien”? Het is niemand minder dan Colette Willy.’
Nu schaterde Lucette het uit.
‘Wel neen’, zei ze ‘het is Fientje Beulemans! Wist gij dan niet, dat iedereen zich
thans “à la Claudine” coiffeert? Ce sera très bien porté cet hiver. En al de
verkoopsters van het magazijn, waar ik winkeljuffer ben...’
Maar zij werd bitsig onderbroken. ‘Gij zult in elk geval niet loochenen’, sprak de
jonge man, ‘dat Antoon van Rooy er van avond stralend uitziet. Want die deftige
meneer daar is Van Rooy. Ge kunt hem goed herkennen aan zijn lorgnet, dat hij
draagt, sedert hij voor den half-blinden Wotan speelt... Het is immers merkwaardig,
hoe gemakkelijk acteurs onder den rechtstreekschen invloed geraken van hunne
rollen. Daar hebt gij bijvoorbeeld Eleonora Duse,’...
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Lucette onderbrak hem bitsig. - ‘Ik heb dorst’, zei ze.
Hij stond op, stram van leden, als iemand die uren lang aan zijne werktafel Hegel
heeft zitten bestudeeren.
En zij gingen weer champagne drinken, heel veel champagne. In de zaal hing
eene mistroostige loomheid. Zij dronken maar, en spraken in geen uren.
Toen vroeg de meewarige Lucette: ‘Aan wat denkt gij, mijn vriend?’
En hij antwoordde: ‘Ik denk aan den laatsten Veglione dien ik vóór dezen
bijwoonde. Het is misschien al eeuwen geleden, Lucette, en het geschiedde zelfs,
geloof ik, buiten allen tijd. Het was te Venetië mijn kind. En het was een feest van
den wellustigsten weemoed. Ik ontmoette er Tiepolo en Watteau; George Sand en
Musset, die nog de kennis niet hadden gemaakt van Pagello, waarden er rond als
ál te verliefde schimmen. Henry de Régnier was er met Maurice Barrès. En Verlaine,
sentimenteele sater, zocht er naar “les uns et les autres”... Oh, Lucette, welk verschil
met dezen Muntschouwburg! Met dezen Veglione door het “comité du Commerce”
ingericht, door de Business, die er de “Money” voor gekozen heeft! Welk verschil,
o kleine Lucette die...’
Maar weer onderbrak Lucette al even bitsig: ‘Ik heb honger, leid mij naar het “Café
de Paris”: ik heb het aan uw dronkemanspraat wel verdiend. En vooral, spreek niet
meer van al die dingen die ik niet kan begrijpen.’
Zij gingen, en ik ook, het hoofd even leeg en zwaar als de atmospheer der bijna
gansch verlatene schouwburgzaal. Toen ik buiten kwam rees Aurora reeds over
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de stad. De lucht was wit en amarant... En toen ik van ochtend wakker werd, was
het mij, of heel dit avontuurtje aan me-zelf was voorgevallen...
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De verduistering
17 April 1912
Ik weet waarachtig niet, of ik het geduld, den moed, of eenvoudig maar den tijd
zal hebben, te leven tot in 1999. Daarom nam ik vanochtend dan ook maar het
besluit, niet te wachten op de eerstvolgende gelegenheid eener kwasi-totale
zon-eclips, om mij over dit alleszins merkwaardig verschijnsel te documenteeren;
ik heb mij aangekleed, en om tien uur, na ontbeten te hebben, ben ik op
ontdekkingstocht uitgegaan.
Het weder was een echt lente-feest, en de jonge zon zoo schitterend, dat het
waarlijk spijtig was, dat ze moest verduisterd worden. Intusschen stond ze daar heel
rustig in den wolkenloozen hemel te stralen, zonder maar iets dat op een, nochtans
goedverklaarbaren ‘trac’ geleek. Ze stond daar, koket en onschuldig, als een
Roodkapje, dat het bestaan van vretende wolven niet eens vermoedt; zij blonk daar
in haar frisschen lentetooi, onbewust dat eene nachtkoningin haar maagdelijken
bloei zou verdonkermanen: zij leek, die maan...
Maar dit wil geen idylle worden: alleen maar het wetenschappelijk relaas van een
ontdekkingstocht. Verneem dan, geachte lezer, dat ik mij, ter documentatie, begaf
naar het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, waar ik talrijke vrienden bezit,
en waar men, dacht ik, ongetwijfeld de Kunst verstaat, Wetenschap op te doen. Ik
had mij hierin niet bedrogen. Want nauwelijks was ik de inrijpoort ingeloopen en
had ik de eerste trappen bestegen, die mij, door tallooze gangen en voorbij duizend
deuren, naar het oord der bestemming
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moesten brengen, of ik werd al gewaar dat iets ongewoons aan den gang was. Heel
het holle reuzengebouw weergalmde van gekweel en gefluit, van trillers en
klankcascatellen; het was als een pensionaat van Engelsche meisjes, den dag die
de vacantievrijheid brengt; de gewone, kille doodstilte, die hier eeuwig heerscht als
een doofstomme koning uit Maeterlinck, had als het ware plaats gemaakt voor de
‘zingende vlerkjes’ en het ‘gewiekt geluid’ van een voorjaarswoud, of nog beter van
eene volière vol tropische vogelen. Zoowaar: er gebeurde iets ongewoons in het
departement van Wetenschappen en Kunsten: dat ‘iets’ was de blijde verwachting
van de zonsverduistering; de geruchtige en opgewonden stemmen, die de gangen
vervulden met vreugdig gegons, deze der heeren ambtenaars.
In voornoemd oord der bestemming stond alles mooi klaar. In elk Belgisch
ministerie vindt men allerlei doctors in allerlei wetenschappen; hier was er een in
de aardrijkskunde, die een zeer bijzonder observatorium had weten in te richten:
aan een raam, dat naar het Zuiden uitkijkt was eene schuine, berookte ruit
vastgehecht boven een grooten kom water. Daar omheen: een aantal strakke
gezichten, die de ruit bezien. Ik vraag mij af waarom, want dit is eigenlijk een zeer
gewone ruit, die alleen zwart is gemaakt. Doch, de heeren staren maar, één oog
op het glas, het andere oog op hun horloge. Tot daar opeens eene stem, angstig
en tevens schroomvallig uitroept: 10.54. De strakke gezichten wat dichter naar het
glas geneigd, - ‘Het is er! Het is er!’ juichen ineens twee-drie kelen. Ook ik ga die
geheimzinnige ruit van wat dichter bezien. En... ja: het is er. Stelt u
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voor: een mooi, oranje Hollandsch ontbijtkaasje, daar midden in die zwarte ruit, en,
onderaan, een ongezien, onmerkbaar wezen, dat er een stukje uit moet hebben
gebeten... In de ministeriëele gangen galmt het thans als een dithyrambus: de
zonsverduistering is begonnen; het is geen bedrog geweest; wij zullen niet sterven
zonder eene kwasi-totale eclips te hebben bijgewoond!
Ik zelf... ben wel een beetje teleurgesteld. Men belooft mij een zeldzaam
verschijnsel en - ik krijg een Hollandsch kaasje te zien, en dan nog aangebeten.
Hef ik mijn oog van de ruit op naar den hemel, dan is er nog minder ongemeens:
een effen lucht van prachtig azuur, en daarin een voorjaarszonnetje, nog altijd even
frisch en even onschuldig, en dat maar niet schijnt te beseffen, dat met haar iets
uiterst abnormaals gebeurt. Gedienstige handen duwen mijn blikken weêr naar het
Hollandsche kaasje toe: de ongeziene tanden havenen het deerlijk. Weldra is het
tot de helft gereduceerd. Maar... wij hebben toch wel méér halve Hollandsche kaasjes
gezien, nietwaar? Ik althans!
Nu ga ik echter aan een tegenovergesteld raam kijken, waar géén eclips is te
zien, en: hier is het heel wat belangwekkender. Hier heeft het hooge gebouw op
den tegenoverstaanden muur een zonderling scherpen, een kwaadaardigen, een
wrokkigen schaduw geworpen: den schaduw van het ministerie op het aanpalende
parlementsgebouw. Wil het ministerie aan de Kamer allicht het verwijt doen, deze
zonsverduistering niet onder de regelmatige vacantiedagen te hebben gerekend?
Hoe 't weze: de slagschaduw is nijdig als eene aanklacht, ijzig als... laat ons zeggen:
het zwaard van Damokles.
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En 't zonderlingste: 't is of de lucht zijn deel wil hebben in de vijandschap van
ministerie tot Kamergebouw; hij wordt indigo eerst, lengerhand schalieblauw, en
van de aarde gescheiden door een ijlte die lijkkleurig vaal is... Weer ga ik naar het
raam aan het Zuiden: daar is het overbodig verder naar het armzalig kaasje in de
vensterruit te kijken; de zon-zelf, ongehoord fel en scherp, vecht tegen de
rustig-starre duisternis, die ze traag maar zeker uitknaagt...
Een ambtenaar is ook een mensch. Een journalist trouwens ook. Klokke twaalf
gaan we dan ook allemaal lunchen. En op straat is het wel 't zonderlingste
schouwspel der wereld. Stel u voor - als het u wel te verstaan niet te lastig valt eene straat vol ijlende, vreemdhaastige menschen, bij wit maanlicht. Of neen, geen
maanlicht; het licht veel meer van einde September, op het ochtenduur dat de maan
nog niet geheel uitgedoofd, en de zon nog niet geheel ontwaakt is; meer nog: een
onaardsch licht dat men zich droomt in Hades, in het rijk der dooden; een licht dat
acute, zinderende, inkt-paarse schaduwen afwerpt, en dat het gelaat der duizenden
voorbijspoedende menschen kleurt in wasgeel, met aschkleurige schaduwen, waarin
de oogballen blauw-wit schitterend staan. En al die menschen loopen maar, loopen
elk met een donker stukje glas in de hand, keeren zich nu en dan vlug om, turen
haastig door het stukje glas hemelwaarts, ijlen dan weer verder. Het is zoowaar of
men, onder dezen thans staal-en-brons-blauwe lucht, liep in een onaardsche wereld,
- een wereld vol onaardsch-bleeke naaistertjes. Want we zijn in de rue Royale, de
Brusselsche rue de la Paix, de straat

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

387
der Brusselsche midinettes. En bij honderden huppelen zij voorbij, veeg-bleek en
toch lachend en pratend, als bijzonder-levendige schimmen, die als teeken hunner
onwezenlijkheid een stukje zwart glas in de hand zouden houden. Daar tusschenin
rijden de trams, het electrisch licht aan als een lampje in schemerige catacombes.
Er rijzen alom geluiden... die men anders alleen bij dag hoort. Of is dit nu werkelijk
dag?... Om den beklemmend-vreemden indruk te vermeerderen, komt een pikzwarte
neger, met een fonkelwitten stroohoed op, een tijdlang naast mij loopen, en hij lacht
mij grijnzend toe uit oogen en tanden, die als glimwormen glanzen...
Het is twaalf uur zeventien. Een fotograaf heeft zijn toestel geplant, en staat
gereed, alsof hij de zon wou beschieten. Wij hebben ons rondom hem geschaard,
allen de lucht bestarend door ons gekleurd glaasje. Opeens hooren wij het geklik
van het opnemend toestel. Op hetzelfde oogenblik ziet men van de zon alleen nog
een tipje. 't Is alsof ze zich schielijk voor een bewust, voor het fotografisch gevaar
wilde verschuilen. 't Is zoowaar of ze vreezend dacht, de zon: ‘In Kodak venenum!’
Lezer, dit ‘jeu de mot’ heb ik op dat oogenblik alleen gevonden. Die inval had
trouwens den toover gelukkig gebroken; de beklemming van daareven was voorbij.
- Lengerhand werd het weer klaarder; de voorbijgangers aan het Noorderstation,
waar ik thans aangeland was, konden er zonder wroeging, wrok of wrevel aan
denken, den dagelijkschen apéritif te gebruiken. Ik, die me thans weer geheel
normaal gevoelde, heb de zon weer normaal zien worden door het donkere vocht
heen van een picon-curaçao.
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Bach en Beethoven
13 Mei
Daar ik het al even warm heb als gij - eergisteren teekende het observatorium
van Ukkel de hoogste temperatuur op die hier ooit in de Meimaand had geheerscht,
- moet gij niet vreezen dat dit eene uitvoerige en doorloopende vergelijkende studie
wil worden tusschen de twee klankkolossen, wier naam als titel boven deze letteren
prijkt. Dit zal alleen zijn met wat eigene indrukken eromheen, het zeer eenvoudig
verslag van de concerten der Bach-vereeniging, op 10, 11 en 12 dezer maand
gegeven, en waarop werden uitgevoerd, tweemaal de ‘Missa Solemnis’ van
Beethoven, hier in langen tijd niet uitgevoerd, en de mis in Hmoll van Bach, die wij
van dezelfde vereeniging versterkt met de koren van Lod. Ontrop's concerten van
gewijde muziek te Antwerpen, verleden jaar reeds mochten genieten, maar die
thans, in eene gelouterde uitvoering, ons weer vermocht te boeien, en tevens het
genot der vergelijking met het grootsche werk van den Bonner meester toeliet.
Eene vergelijking die, trouwens, al evenzeer hinkt als alle andere, maar die daarom
nog niet odieus hoeft te heeten, gelijk Isaäc da Costa beweert dat alle vergelijkingen
zijn. Wel integendeel, mag ik na de drie volmaakte uitvoeringen der laatste dagen
met Ibseniaansche klem verzekeren, want, al vind ik het een slecht idee, beide
reuzengewrochten op te disschen vlak na het middaguur en na het middagmaal, in
eene zaal die ik niet frisch durf noemen, ten gehoore te brengen (de eene duurt drie
uur, de andere twee uur twintig): het genot
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van den eenigszins voorbereiden is zoo groot, ook bij het onderling vergelijken, dat
men bij 't eind voor de blijde vraag staat: wát was nu werkelijk het allerhoogste?,
en men de vraag onbeantwoord laat met de zekerheid, andere, maar even hooge
kimmen betreden te hebben.
Ik ontmoette in de zaal een priester, die naar de concerten gekomen was met de
vaste hoop, de bewering van Mej. Belpaire bewaarheid te zien, in haar boek over
Beethoven (verleden jaar te Antwerpen bij Lod. Opdebeek verschenen) uitgesproken,
als zou Beethoven waarlijk Roomsch-katholieke neigingen hebben gehad, die hij
in zijne Hoogmis overtuigend zou hebben geconcretiseerd. Toen hij mij gisteren bij
het einde der tweede uitvoering tegemoet trad, schudde hij bekommerd het hoofd,
en hij zei: ‘de man wil doen gelooven in zijn dona nobis pacem dat hij den vrede
reeds bezit; maar welke angst achter dien menschelijken jubel! Neen, Beethoven
had de katholieke sereniteit nog niet bereikt; hij was niet het leven en het lijden, hij
was het menschelijke niet te boven gestegen. Terwijl die oude cantor, die naïeve
geloovige, die blijk gaf van zulk diep inzicht in en van zulke ware kennis van het
Roomsche dogma...’
Waar het missen aangaat, mag men ze wel eens bezien van een katholiek, niet
louter muzikaal, eerder gevoelig en geloovig standpunt. En daarom heb ik ook gretig
naar mijn priester geluisterd, die trouwens genoeg onderlegd is om zich ook in zake
muzikale uitdrukking niet te vergissen.
‘Het menschelijke, het lijdend menschelijke’, ging hij voort, ‘gij vindt het bij Bach
vooral in den Kyrie. O, ik weet het: bij Beethoven wordt dat lijden nijpend-
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smartelijk uitgezongen in den genialen, driedubbelen kreet van sopraan, van tenor,
van alt. Maar bij Bach is het de baaierd, het is het smeeken zonder uitkomst, het
opeenstapelen van onoverkomelijke euvelen, en alleen de steeds terugkeerende
klacht om genade, die steeds in mistroost verloopt onder den druk der erfzonde. Er
is, na de aanklacht van “Kyrie”, bij Beethoven als een zachte zekerheid in het meer
teedere “eleïson”, dat men echter niet tot vast betrouwen voelt stijgen in het “Christe
eleïson”, wat daarentegen bij Bach zoo kenschetsend is: de kennis alleen van den
Christus doet twijfelen in geloof verkeeren; hij leidt, hoewel op nog aarzelende
voeten, uit de oude wereld der zonde naar het rijk van de schuldloosheid. Zoodat
Bach aanvankelijk in een lagere, eene meer-duistere menschelijkheid schijnt te
willen verwijlen (dat “Kyrie” is zoolang, dat men het ook eergisteren voor de helft
heeft besnoeid), maar Beethoven, die aanvankelijk meer in genade schijnt te
gelooven, blijft per slot van rekening in zijn “Christe eleïson” verder van de zekerheid
der genade af en ontstijgt dus het zondig-menschelijke niet.
Hoe geweldig hij, Beethoven, verder het Gloria inzette, hoe pathetisch-smeekend
hij worde in het “et in terra pax hominibus” (prachtig is dat hunkeren naar vrede!),
hoe juichend ook het “Laudamus te” en “Benedicimus” luister, hoe
schuchter-teruggehouden hij blijft op het oogenblik der volle overgave van het
schepsel aan den Schepper: “Adoramus te”. Bach daarentegen, van serene vreugde
uitgegaan: hoor hoe hij het vraagteeken der hobo bij “Pax”, beantwoordt eerst met
een smeeking, maar, diep-bewogen, weldra met stralende
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zekerheid dat het Rijk des Vredes ons nakend is; en, waar hij de mezzo-sopraan
de adoratie uit laat zingen: merk de ingehouden, maar geadelde, vergoddelijkte
jubeling van wie zich met zijn Heer vereenzelvigd weet. En met welke overtuiging
Beethoven dan ook de Drie-eenheid toespreke: bemerk welke huiver van het mysterie
over Bach komt als hij door tenor en sopraan de mystieke woorden uit laat zingen.
In het “qui tollis peccata mundi, miserere nobis” treft Beethoven ons weêr in het
diepste van onze zondige menschelijkheid: er zijn in de muziek weinig bladzijden,
die zoo intens doorvoeld zijn. Maar luister dan daarnaast naar dien zachten zilveren
zang die bij Bach over het zondebesef heenglanst; hoor vooral het zalvend, het zoo
innig-teedere van den dialoog tusschen hobo en alt bij het laatste “miserere nobis”,
zoo zeker en zoo vroom...
Moest ik met deze analysis voortgaan, wij waren morgen nog niet klaar. Maar in
den Credo dient er dan toch nog gewezen, hoe gekleurd, hoe dramatisch, hoe
mee-pakkend en mee-voerend er Beethoven ook zij, hoe hij ons ook zijne
geloofsbelijdenis met klem vooruitzette (iets waar Bach veel kalmer bij blijft, tenzij
nochtans in zijn ontzagwekkend scheppingstafereel,) op de diepere ingetogenheid
van het passie-tooneel, en vooral de liefde waarmede, in het aria voor bas, de
eenig-heilige, de katholieke en apostolieke kerk door Bach beleden wordt, - iets
waar Beethoven vluchtig overheen glijdt.
Maar ik ga met ontleden niet verder; ik word trouwens gewaar dat ik èn Beethoven,
èn Bach te kort zou doen, wilde ik beider missen gaan toetsen aan eene, te
gemakkelijke, vooruitzetting. Al blijf ik van meening,
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dat, waar Beethoven de zoekende doolaar vol goeden wil, maar met een al te zwaar
hart blijft, Bach de sereene, de hoog-in-het-heilige-licht-zetelende was weten te
worden, waar weinigen hem bereiken mogen, en nog minder zullen bewogen worden
van zijne, alles-overschouwende, gelouterd-menschelijke kalmten.’ Aldus mijn
priester, en...
- Lezer, dit is iets als een stenografisch relaasje van een gesprek, dat mij ten
zeerste had geinteresseerd; ik zal er niet aan toevoegen, wat mijne onmondige
onbevoegdheid repliceerde. Het oordeel is stellig partijdig. Wat ik eraan toevoegen
zou ware het nog meer misschien. Ik laat aan u-zelf over, den gulden middenweg
te vinden, langs waar men de waarheid bereikt.

Edgar Tinel †
28 October
‘Tinel! Hebt gij Tinel gezien?’ dichtte Guido Gezelle.
Het uitzicht van den meester, hedenochtend na lang lijden ontslapen, mocht dezen
uitroep van verwondering en bewondering billijken. Op de hooge, rechte gestalte,
slechts even gebogen als om beter den doordringenden heerschersblik te doen
uitkomen, een hoofd zooals men er in onze tijden weinig ontmoet, een hoofd uit
oude tijden, een hoofd van buiten de tijden. Uit den opstaanden, wijd-uitgesneden
hemdsboord, de pezige, vinnig-bezenuwde hals, op zich-zelf reeds eene physionomie
waar men den hartstocht leven, de woede bewegen, de geestdrift zwelgen zag.
Daar lag de kin op als een vlakke
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steenen tafel, vierkant, hard, groot, geweldig van wilskracht en waar alleen het kuiltje
wat goedheid en wat fantazie in legde.
De mond, breed en smal als een sabelhouw, bleef meestal toegebeten als op
moedwillig zwijgen; ging hij aan 't spreken, echter, dan werd hij van eene wondere
plasticiteit, vormde de klanken uit eene machtige en welluidende keel met eene
haast-precieuze zorg die de dunne lippen tot stipte plooiing en glooiing dwong; en
zelfs als de professor of de orkest-dirigent die Tinel was, als een nieuwe Jupiter
tonans aan het schelden sloeg - en hij deed het met zeldzame maëstria! - bewees
de nauwkeurige vormelijkheid van zijn mond eene zelfbeheersching, die het bijtende
en het smadende van zijn woord scherper maakte, zoodat het te dieper griefde. De
bovenlip, al kon zij misprijzend krullen, was wel wat stijf, wat onbeweegbaar
geworden, zooals gebeurt bij menschen die een heel leven dagelijks glad geschoren
worden; maar de inkruipende en uitveerende mondhoeken zogen wijsheid genoeg
aan, en lieten humor genoeg uitlijnen, de trillende neusvleugels tegen, om de
strakheid der lip minder merkbaar te maken. De neus, recht en scherp, der
onderzoekers en der gebieders, was nochtans, met de oogen, het eenige teeken
van Tinel's sensualiteit: hij was te gevoelig voor indrukken, te huiver-zinderend bij
de uitdrukking dan dat men dezen man, met zijn anders scherp, stroef en gesloten
gelaat, voor bloot een intellectuëele, voor een passielooze houden zou. Trouwens,
dit spraken de blikken tegen.
In hun breede wallen, die van veel werken, en meer nog misschien van veel lijden
getuigden, mochten zij nu ook,
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achter den verscherpenden bril, den meesten tijd glurendachterdochtig of
bral-imponeerend schijnen: soms lag er zoo'n ontgoocheling in, zoo'n
weemoed-vol-gewisheid, dat men niet meer twijfelen kon of deze man was meer
dan anderen gevoelig, en had hij, een hardnekkig heerscher, meer dan anderen
onder de kwetsuren van het leven gesidderd - en gezwegen. Maar het smalle, het
bralle, het dwars-doorbalkte voorhoofd kwam dan weer wijzen op de weergalooze
koppigheid, op eene beperktheid om der wille der beheersching, die van het
dorpsjongetje vol wil en vol vlijt, die van het zoontje van een dorpsonderwijzertje uit
Oost-Vlaanderen, door noeste studie, veel ambitie en weinig menschelijk ontzag,
den bestuurder van het Brusselsch conservatorium en den kapelmeester des Konings
zouden maken. En was daar niet de welige haarbos, het prachtige golfhaar, dat het
geheele, bleeke en toch duistere gezicht omkranste, dan zou men gedacht hebben
aan een Caesar of aan een Torquemada,... aangenomen dat dezer portret ons
onbekend zou gebleven zijn.
Deze autoritaire geaardheid vergiste zich over haar zelve; deze gedachtelijk-sterke
en wils-forsche man dacht zich geboren voor de beschouwing en de vernietigende
extaze; deze natuur, die fijn en scherp was als een stalen lemmer, dacht zich
geroepen tot mystiek en armoe des geestes. Deze redeneerder, deze
geestelijk-zeer-geschoolde (weinig musici in België zijn zoo geleerd en zoo ‘gebildet’
als hij was), deze bijna uitsluitend-intellectuëel-hartstochtelijke, die, als zeven en
twintigjarige jonge man, in 1887, op het oogenblik dat geheel het jonge muzikale
Europa met geestdrift de oogen op Wagner gericht hield,
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tegenover den meester van Bayreuth het matehoudende, beheerschte klassicisme
van een Brahms verdedigde; deze grammaticus onder de toondichters die, na een
aanvankelijken roes van romantiek, met zijn ‘Polyeucte’ tot de strengheid der
vroegere meesters terug zou keeren, - hij achtte zich in alle oprechtheid de
ontbondene uit eene wereldsche orde en die, op de kimmen waar alle denken en
voelen ophoudt, God in het gelaat zou zien. Deze halsstarrige doordenker dacht
zich den geroepene tot de glimlachende nederigheid van een Franciscus; deze
koppige gezagvoerder meende te zullen rijzen tot de engelachtige weerloosheid
eener Godelieve. Toen hij beide heiligen behandelde in een oratorio bleek echter
al te duidelijk, hoe de wereldsche deelen van zijn werk beter in zijn drastisch,
bewegings-sterk, scherprhythmisch temperament vielen, al miste dit dan ook gulle
rijkheid en overvloedige overgave. Zelfs toen hij zich, mysticus, als hij zich steeds
dacht te zijn, de heilige Katharina van Alexandrië, eene intellectuëele heilige
nochtans, tot het onderwerp van eene opera koos, slaagde hij er niet in, de
geestelijke botsingen, waar het klare licht van het geloof uit rijzen zou, naar hunne
innerlijke dramatiek en in hunne ontheffende oplossing weêr te geven, en bleek
weer het beste deel van het werk te zijn dát waar, dynamisch-bewogen maar
geestelijk-beheerscht, de koren optreden.
Die neiging tot de mystiek, Tinel had ze uit zijne gehechtheid aan de Roomsch
Katholieke Kerk. Zijn geloof, waar hij, als aan alles, koppig aan vasthield als aan
eene idee-fixe, en dat bij hem bevestigd werd door eene genezing die hij achtte
mirakuleus te zijn, heeft hem
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in zijne loopbaan zeer gediend. En per slot van rekening: ook de kunst heeft dat
geloof gediend, juist dáárin waar wij Tinel in prezen; in zijn groot rhythmisch gevoel,
in tegenstelling met de weekere melos zonder ruggegraat, waar hij, te goeder trouw,
eene vermeende extase in uitdrukte. Zijne katholieke overtuigingen immers deden
hem al jong benoemen tot bestuurder der School voor Kerkmuziek te Mechelen.
Van dien tijd af dagteekent zijne meer-grondige studie van, zijn geestdrift voor Bach.
Meer dan tot de Gregoriaansche cantilene voelt hij zich door den gebondenen
overvloed van den Cantor aangetrokken. Hij laat de voorbeelden zijner jeugd,
waaronder vooral een Schumann op hem invloed had geoefend: thans gaat hij
geheel in de klassieken op, waar trouwens zijn hardnekkige arbeid als klaviervirtuoos
hem toe had voorbereid. En aldus ontdekt hij Brahms, met wien hij naar den geest
verwantschap had. Voor hem sluit Brahms de reeks der meesters af. Voor het
moderne impressionisme niet meer dan voor muzikale plasticiteit kon hij sympathie
gevoelen: met den koelen hartstocht en den gemakkelijken wrevel die hem
kenmerken zou hij ze negeeren, ten bate steeds van zijn geliefden Bach, dien ik
hem, een paar jaren geleden nog, met zeldzame overtuiging en onwrikbare
halsstarrigheid in eene academische rede verdedigen hoorde...
Tinel sterft op 58-jarigen leeftijd, na slechts twee jaar bestuurder van ons
Conservatorium te zijn geweest, waar hij Gevaert opvolgde. Als deze en als Peter
Benoit was hij, zooals ik u zei, van den boer, en van zeer nederige afkomst. Als
deze twee heeft hij hard moeten werken. Als dezen heeft hij gezegevierd, zonder
echter de groot-
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heid van een der beiden te bereiken. Misschien is dit te wijten aan de
levensvergissing, waar ik op wees. De tijd zal trouwens uitwijzen, wát van zijn werk
als waardevol overblijven kan.
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De tentoonstelling te Gent
IX
19 Juni 1913
Doet u ook wel eens aan Bovarysme? Ik beken u zonder valsche schaamte dat
het de geestelijke sport is, die ik met de meeste voorliefde beoefen. Al ontbreekt er
mij eene hoofdhoedanigheid bij: de onbewustheid. Gij zijt immers niet zonder te
weten dat Bovarysme in essentie is: het onbewuste vermogen, zich anders te denken
dan men in werkelijkheid is?... Onder ons gezeid: Jules de Gaultier mag de eerste
zijn om het met dien naam te noemen: het grondbegrip zult gij reeds bij Arthur
Schopenhauer hebben kunnen ontdekken, en...
Maar ik sta hier niet voor u om u een leergang in de geschiedenis der wijsbegeerte
te geven, hoe gretig gij er ook op gesteld moget zijn; wat ik tot taak heb: u de
Gentsche wereldtentoonstelling te toonen, in de hoekjes en kantjes waar u ze nog
niet gezien hebt. Die hoekjes en kantjes liggen buiten de lokaliteiten der groote
afdeelingen, waar inderdaad iets nieuws te zien is; zoo de Engelsche, Fransche,
Duitsche, Nederlandsche paviljoenen; zoo de hallen der machines en wat erbij
behoort, zoo de koloniale gebouwen, zoo de aantrekkelijke sectie der modes, zoo
het paleis der Schoone Kunsten, aldaar u betrouwbare gidsen van uit dezer plaatse
hebben binnengeleid, in gedachte natuurlijk (wat in sommige gevallen ruim voldoende
was). Behalve deze redenen-van-bestaan dezer wereldtentoonstelling, zijn er echter
gelegenheden, waarvan het bijzondere is, dat zij juist niets bijzonders bieden, niets
nieuws vertoonen, en elken
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tentoonstellingbezoeker sedert ruim eene halve eeuw bekend zijn, zelfs als hij den
leeftijd van vijftig jaar nog niet heeft bereikt. Deze afdeelingen nu zijn het, die het
gewone publiek, de argelooze en onvoorbereide, onbaatzuchtige en
alleen-nieuwsgierige bezoeker als bij onontkomelijk noodlot, in den muil gaat loopen.
Treedt hij, bij onbegrijpelijk toeval, eene zaal binnen waar in werkelijkheid iets te
zien valt, dan heeft hij een gevoel van gêne, de onaangename gewaarwording van
iemand die eene strafbare vergissing heeft begaan. En hij spoedt zich naar buiten,
naar den stroom menschen toe die het paviljoen gaan vullen... waar voor den
ingewijde niets uitzonderlijks te bemerken is.
De ingewijde: dat ben ik. Daar ik u nu, uit plichtsbesef, in de tentoonstelling wil
wijzen wat gij er niet zien moet, heb ik mij de gedaanteverwisseling laten welgevallen,
van ingewijde, óningewijde te worden. Het is het kunstgreepje, dat men Bovarysme
noemt. Snapt gij nu waarom ik deze letteren opende met de opmerking u aan die
sport te wagen?...
Ziehier nu hoe ik dat aan boord heb gelegd. Ik ben, 's ochtends halftien, aan het
station gaan staan. Ik heb er niet lang moeten wachten: van een buurtspoorweg
heb ik een welgedanen burger van eene kleine stad zien stappen, die, onder zijn
stroohoed, tusschen zijne vetlellige ooren, boven zijn zwaar en weinig behendig
corpus, er rood en dom uitzag. Mijne onfeilbare psychologie heeft hem onmiddellijk
herkend voor een voortverkooper van kunstmeststoffen in eene kleine stad. In de
week rijdt hij iederen dag uit op een hoog cabriolet waar een blind paardje aan
voortsukkelt. Aan iedere hoeve stapt
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hij log uit, treedt den boer gul tegemoet, haalt papieren zakjes uit zijn tasch, welke
zakjes hij 't eene na het andere op zijne linkerhand uitgiet. De boer staat
achterdochtig aan den inhoud te rieken; heft daarna de vragende oogen op. Het
zakje wordt weer gevuld. De koopman teekent iets op in een boekje of maakt, bij
neenknikken van den landbouwer, een wanhopig gebaar met zijn kort rechterarmpje;
en doet daarop het cabriolet onder zijn gewicht angstwekkend terzijde knikken... Hij
stapt ook af aan elke herberg, drinkt er telkens een ‘kappertje’, vertelt, wijdgalmend,
heldhaftige ploerterijen aan de royaal-heuren-lach-plengende dochter-van-den-waard;
en zet daarop zijne ronde voort, om 's avonds eenigszins beneveld terug te keeren
naar huis en bij zijne gade, die niet anders verlangt te weten, dan hoe het staat met
den verkoop...
Vandaag is hij niet gul-aanlokkelijk als met boer Cnudde, noch
manhaftig-ondernemend als bij Elodie uit ‘De Doopvonte’: hij is een beetje verbijsterd,
eenigszins vroom-verlegen, nu hij ineens in het Zondag-Gent staat. Hij heeft Gent
nooit anders gezien dan 's Vrijdaags, en dán is hij er wél vertrouwd mee. Maar 's
Zondaags, en in Expositietijd, en vooral bij dit snikheet weder... Hij blijft een oogenblik
staan, om zijne gedachten te zamen te rapen. Ik, bedreven in Bovarysme, maak
ervan gebruik om mij in zijne huid te steken... Ik ben er al in: ik dank u. En, zonder
dat wij goed weten hoe het komt, staan wij beiden op een tram, tusschen een massa
menschen geperst, waarvan enkele exemplaren begaafd blijken te zijn met de kunst,
naar aangename verscheidenheid te vloeken.
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‘Ixposiesse!’ smijt de Gentsche conducteur ons als eene uitdaging naar het hoofd.
Weer zonder dat wij goed weten hóe, staan wij op het voetpad, aan een zij-ingang
van de tentoonstelling, bij het stadspark, waar zich de attracties bevinden. Die ingang
is opgetrokken uit hout, ziet er eerder lief-landelijk dan grootsteedsch-imponeerend
uit. Als wij bijgekomen zijn, trekt mijn kunstmestkoopman - zullen wij hem voor het
vervolg maar Triphon noemen, gelijk zijne egade doet? - zijn neus op. Hij kan
natuurlijk onmogelijk vermoeden, dat er aan eene tentoonstelling meer dan één
ingang, en onder andere een monumentale ingang is. Dezen hier vindt hij minnetjes;
koopt niet te minder zijn kaartje en treedt binnen.
Hij staat in een verlaten hoek van het half-verwoeste park, waar in de boomen
leelijk gehavende kinderlucht-balletjes hangen. Links, wat verder, staat eene groote
duiventil, geheel bestreken met slijk, slecht gedekt met vuil stroo: ‘te slecht om er
guano in te bergen’, denkt hij. Met dien eersten, ongunstigen indruk stapt hij verder,
tusschen eene dubbele rij van wat hij houdt voor wafelkramen. IJverig zijn vrouwen
er aan 't schrobben en boenen. ‘Ze kuischen hier den Zondagochtend’, merkt hij
op; ‘hebben ze dan den Zaterdag geen tijd?’... En zijn misprijzen keert in afkeuring.
Daar het pas tien uur is, blijven alle gebouwen nog zorgvuldig gesloten. Er is dan
ook natuurlijk niets te zien. Hij kijkt met wantrouwen tegen de Scenic Railway op,
waar hij bij plaatsen een rotsig landschap bemerkt. ‘Allemaal namaak’, meent hij.
Op den vijver ziet hij de nagebootste galjoot van Christophorus Colombus
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liggen; hier moet hij hartelijk lachen: ‘hoe kunnen ze hier van z'n leven steenen
lossen?’, zegt hij bij zichzelf, daar hij zich moeilijk een schip kan voorstellen, zonder
dat het met baksteenen zou geladen zijn...
Opeens hoort hij muziek en wendt er zijne stappen heen: op kiosk 27 voert de
Fanfare ‘De zonen van den heiligen Franciscus Xaverius’, van
Oostzuidcapelle-op-de-Ieperlee, ‘La marche des Muscadins’ uit. Om de kiosk heen
staat eene vijfvoudige rij ijzeren stoeltjes geschaard. Op het eerste rijtje zit één enkel
mensch. Triphon, die mededeelzaam is van natuur en wien het verveelt in deze
nog-ledige expositie, waar zoo weinig te zien is, zoo moederziel-alleen rond te
loopen, gaat er naast zitten, en, na een oogenblikje spreekt hij 't meneertje aan: ‘'t
Is schoon, niewaar? Wat is dat, wat ze spelen?’ Het meneertje beziet hem verbijsterd
en schuift een beetje opzij: het is een doove...
Triphon durft niet zoo maar ineens van zijn stoeltje opstaan. Hij krijgt het plots
heel warm. Wanneer hij tot het besluit komt, toch maar verder te wandelen, en rijzen
gaat, staat een streng-magere vrouw met een weduwegezicht naast hem, reikt hem
een couponnetje toe en laat haar lippen geen andere woorden ontvlieden dan: ‘Tien
centiemen.’ Triphon begrijpt niet zoo onmiddellijk. Als hij eindelijk wèl heeft verstaan,
ziet hij in dat hij te lang heeft zitten nadenken, om nog verzet te plegen. Hij geeft
het nikkelstuk en vraagt: ‘Maar mag ik nu nog een beetje blijven zitten?’ Zij knikt
van ja. Om zich eene bij de omstandigheden passende houding te geven, luistert
hij met groote aandacht naar een ‘Potpourri sur Le Postillon de Longjumeau’.
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Het was over elven geworden. Triphon zet zijn tocht voort, kwam in eene
verblindend-witte straat, waar al wat meer beweging was. Hier zijn herbergen open:
het herinnert er hem aan, dat hij dorst heeft. Hij betreedt dan ook den stoep van
een net paviljoentje, waar boven op het bordes een aardig juffertje in wit boezelaar
hem tegenlacht. Hij treedt eenigszins verlegen binnen en bestelt een glas bier. ‘Dat
hebben wij niet’, zegt het juffertje; ‘gij zijt hier in het chalet-Bovril. Een Bovril dan?’
Hij knikt, en slurpt het kokende drankje. De hitte barst hem langs alle poriën uit.
Hij treedt weer buiten en begint zich vreeselijk te vervelen. Een kwartiertje wel
verwijlt hij vóor het kraampje van een man, die, een blikken toestelletje op den neus,
hartstochtelijk staat te fluiten, onder begeleiding van een gramophoon. Triphon
denkt aan de kiespijn van zijn vrouw: iemand die zulke herrie maakt, kan, naar zijne
voorstelling, niet anders dan een tandentrekker zijn. Maar de man houdt niet op met
fluiten, biedt niet het minste fleschje aan ten verkoop. En Triphon wordt er niet wijs
uit, waarom hij daar al die luidruchtige drukte staat te maken...
Terwijl hij er over nadenkt, keert zich ineens, onder gemompel, de aangedikte
menigte waarin hij staat, als één man om. Triphon natuurlijk ook. En nu tenminste
krijgt hij den schok-der-verwachte-schoonheid: op den bult van een hoogen mehari,
schip der woestijn, zit een aanbiddelijk zwartharig, melkwit meisje, met lange, diepe,
vochtige gazellen-oogen, die hem sidderen doen. Zij draagt een groenzijden broek,
en over het witte hemd een rijkgeborduurd kort roodsatijnen vestje. Gratievol
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zit zij op haren kemel te wiegen en glimlacht geheimzinnig. Haar dier wordt geleid
door een donker man in een wit kleed en met een witten tulband, die moeite heeft
zich een weg te banen... En Triphon vraagt zich niet af waar dat meisje vandaan
komt (natuurlijk is er eene ‘Rue du Caire’ in de expositie), noch waarom ze daar op
dat leelijke dier zit. Hij vindt haar alleen wonderbaar, en, met een zucht, beklaagt
hij zich niet langer, voor de tentoonstelling te zijn overgekomen...
Maar het is etenstijd geworden: nieuwe bekommernis voor Triphon. Wáar, van
de talrijke gelegenheden, zal hij binnengaan? De beraadslaging duurt lang; eindelijk
wordt de beslissing aan het noodlot overgelaten. Hij gaat aan het eerste tafeltje het
gereedste zitten. Wacht lange, lange stonden. Vindt eindelijk gelegenheid, aan een
drukken kellner een ‘beefsteak patates-frites’ te bestellen. Weer lang, lang wachten.
Als hij eindelijk het harde lapje tusschen de tanden heeft, komt eene zekere
gerustheid in hem. Hij laat zijne oogen verpoozen van tafeltje tot tafeltje. En zie:
plots heeft hij eene aangename verrassing; daar heel ver, in het halfduistere der
lange zaal, heeft hij stadgenooten gezien, die hem, juist op hetzelfde oogenblik,
eveneens herkennen. Er worden uitnoodigende wenkgebaren gewisseld, beantwoord
echter met teekenen van vork en mes, die wijzen op het vleesch en de aardappelen
der borden. Maar bij iederen hap lacht men elkander tegen; men eet genoeglijk en
vol hoop: straks bezoekt men samen de expositie verder...
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X
21 Juni.
Triphon, de koopman in meststoffen, die uit Eecloo de Gentsche expositie was
komen bezoeken, had dus al zijn losheid van geest en gebaren teruggekregen: in
de dompige diepte van de ruime en nogal duistere volksrestauratie waar hij eene
fossiele schoenzool als beefsteak verorberde, had hij een stadgenoot, Pier de Lange,
herkend, en Cadie, dezes vrouw, die eveneens aan het eten waren. Pier de Lange
was een koopman in aardappelen, wat geene zonde is, die echter in de oogen van
Triphon deze bijzonderheid vertoonde dat hij, vermits zijn negotie hem dikwijls naar
Gent riep, al een paar maal de expositie had bezocht. Vol blijde verwachting knikte
Triphon hem dan ook bij iederen hap toe, hij zou niet langer het doleerende zieltje
zijn, dat op eigen hand - als ik mag spreken van de hand eener ziel - den
schoonheidskern eener wereldtentoonstelling heeft te ontdekken, en andere dingen
te bewonderen krijgt dan beeldschoone meisjes of gedrochtelijke woestijnschepen.
Terwijl Triphon betaalde, betaalde Pier. En zij laveerden van links en van rechts
af op dezelfde uitgangsdeur, waar de opene buitenlucht ze ontving.
- ‘Ach wat doet-de gij hier?’ vroeg Pier joviaal, hoewel eenigszins uit eene
aanmatigende hoogte. - ‘Ah de ixpesiesse bezoeken’, antwoordde Triphon eenigszins
verlegen, omdat Pier hem den tijd niet gelaten had de Eecloosche aardigheid te
plaatsen, die hij aan tafel met zooveel innige lol verzonnen had. - ‘Ah, en wat hebt-de
al gezien?’ ondervroeg weêr Pier eenigszins ironisch. - ‘Ah nen man die met zijnen
neus 'nen ocarina naar-
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doet en een...’ hij dorst niet voortzeggen, vanwege Cadie, maar proestte het ineens
uit: ‘en een snelle poeze op 'nen kemel!’ - ‘Ach ja, dat locht sigaarken met haar
broek aan!’, lachte Pier meê. - ‘Ah wie is dat?’ kwam Cadie nogal streng tusschen.
- ‘Ah, gij zult dat ook wel nen keer zien!’ suste haar echtgenoot.
Zij stapten, tusschen de wit-gloeiende gevels der breede straat, in de stovende
middaghitte, naar het hoofdgebouw toe. Weer waren zij schier moederziel alleen. ‘'t Is warm,’ meende Cadie; ‘'t is in geen twee jaar...’ Maar Pier onderbrak haar met
deze verzekering aan Triphon: ‘Ah gij hebt gij nog juist niets gezien. Wat ge moet
zien dat is hier dit’; en hij wees op het Ros Beyaart, dat zijne vier Heemskinderen
dwingt tot allerlei statische acrobatie, en verder op de talrijke naakte vrouwen die
zich, op stier en paard, oefenen in de meest-gewaagde ‘haute école’ (‘de Vlaamsche
hoogeschool,’ noemen venijnige Franskiljons deze, anders onschuldige,
beeldhouwwerken om den grooten ingangskom). - ‘Ah deze zullen 't zoo warme niet
hebben als gij, madam de Lange!’ meende Triphon, galant. Maar Cadie zag er
verontwaardigd uit en verzekerde: ‘Het is een schande!’ - ‘Wat wilt gij hebben,’
vergoelijkte haar man: ‘om schoon te zijn moet dat bloot zijn. En gij kunt ze toch
geenen corset aandoen en een voorschootje!’...
Zij slenterden verder. - ‘Zouden wij niet ievers binnengaan?’ zei half onderdanig
Triphon. ‘Ik kan dat verstaan dat madam het heet krijgt: ik begin zelf te zweeten!’
Maar verontwaardigd keerde Pier, die voorop liep, zich om: ‘Ah hier toch niet zeker?’
smaalde hij ‘'t
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zijn hier anders niet dan schilderijen en posturen, en aardige, zulde, dat 'k waarlijk
niet weet hoe ze dat hier laten binnenkomen. Zie, 't en heeft van de week nog niet
gebrand; maar moet dit 'nen keer afbranden, 't zou mij veel minder kunnen schelen
dan van dien schoonen café die afgebrand is verleden maand... Maar dées moet
gij zien: daar gaat iedereen naar kijken,’ voegde hij eraan toe, met indringerigheid
de belangstelling afsmeekend.
Zij stonden vóór de afdeeling Perzië: een nogal weinig-zuiveren moskee-gevel,
met schetterende kleuren beschilderd, waar voor ingewijden een ruime garve
spreuken uit den Koran gebeiteld staan. - ‘Van welke streek is dat?’ informeerde
Triphon. - ‘Dat is van Perzië,’ doceerde Pier. - ‘Dat moet rap vuil zijn, zulke façade,
met al die stof-nesten,’ vond Cadie; ‘ik heb liever 'nen effen muur, dien ge kunt
afwasschen!’ - ‘Ja’, zei Triphon, ‘en 't moet nogal wat kosten ook om te doen
herschilderen als het vuil is. Gaan wij binnen?’ - ‘'t Er is niets te zien dan wat matten
en tapijten,’ verzekerde Pier; ‘hier dus niet; maar hiernevens!’
Dáar was het een wonder. Stelt u voor: uitstalling van duizenden beeldjes in
gegoten marmer; allemaal van die snoezige snuitjes met twee krieken in den mond;
of naakte maagdengestaltetjes met een licht neteldoek oversluierd, zóo echt
nagebootst, dat je 't er van àf zoudt kunnen nemen; en anderen dan met zulke
aandoenlijke titels: ‘Le Printemps’, ‘Premier Amour’, ‘La Prière’, ‘l'Aveu d'une vierge’:
allemaal matte, witte ‘marbre de Carrare’, met kleederen aan in blinkend gekleurd
marmer, zóó verrukkelijk, dat geen enkele kapper ze in zijne uitstalling zou willen
ontberen, noch welke burger-
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dame ook in haar salon. Het wordt dan ook druk verkocht. Want Triphon merkte het
met bewondering op: elk der beeldjes droeg - merkwaardige bijzonderheid - om zijn
hals een lange rist visitekaartjes, en op elk kaartje de aanduiding ‘vendu’. ‘Dante et
Béatrice’ is negentien maal vendu. ‘Le bouton de rose’ is drie en twintig maal vendu.
Wie doet meê?...
- Triphon genoot: ‘Ahwel, dát is nu de moeite waard!’, erkende hij. Pier
triumpheerde: ‘En allemaal met de hand gekapt’, legde hij uit. ‘Dat is geen plaaster:
dat is pure marmer. Ge kunt dat dan ook alleen hier krijgen, in de Italiaansche
sectie!... Maar nu begin ik toch óók een beetje dorst te krijgen’, ging hij sluw voort.
't Is omdat hij wist dat naast de afschuwelijk-goed-koope afdeeling Italië de
‘Alimentation Française’ onder dak was. - ‘Triphon’, zei hij triumphantelijk, ‘wij gaan
wijndrinken: ik ben 't, die trakteer!’... Zij stonden om eene toonbank, omrankt met
katoenen wingerdbladeren. Cadie, die den prijs kent van wijn, had zich over de
mildheid van haar man aanvankelijk gebelgd. Maar kartons hadden haar weldra
gerustgesteld: ‘20 centimes le verre’. Zestig centimes dus maar voor hun drieën...
En zij dronken. - ‘'t Is koel’, verzekerde Triphon. - ‘En goed dan!’ galmde Pier
zegevierend. - ‘Ja, maar een beetje zuur’, verbeterde Cadie, ‘ik moet oppassen voor
mijne darmen, menneer Triphon’...
- ‘En wat is dit hier’, vroeg nu Triphon, wijzend op een baksteenen burgershuis
met een aardig klokketorentje. - ‘Dat is Holland’, zei Pier. ‘'t Is schoon niewaar?’ ‘Ah dat is gelijk het huis van mevrouwe
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Verplancke de Dievoet, in de Nieuwstraat’, zei Cadie, die eerbied heeft voor den
adel harer geboortestad. - ‘En is er van binnen ook iets te zien’, vroeg gretig Triphon,
die zijne genietingen uit de Italiaansche afdeeling graag voortzetten wou. - ‘Ah zie,
ik weet het niet!’ zei Pier. ‘'k Ben hier al dikwijls geweest, maar de deur is haast altijd
toe. 't Is veel moeilijker om hier binnen te geraken dan elders. Zij vinden vele redens
uit om niet open te moeten doen. Die Hollanders zijn zoo proper, nietwaar? Ze zijn
zeker bang dat men hunne expositie vuil zou maken!’...
- ‘'k Ben moe’, zei Cadie. - ‘Om de waarheid te zeggen: ik ook, madam,’ zei
Triphon. - ‘Ahwel, wij gaan ons een beetje zetten, hier, op de stoelekens’, zei Pier.
- ‘Merci, om nog nen keer vijf cens te moeten geven, gelijk van den morgen, aan
die zwarte kraaie!’ protesteerde Triphon. - ‘Ahwel, dan kunnen wij naar
“Oud-Vlaanderen” gaan: daar hebben wij ten minste een pinte voor ons cent’, zei
Pier.
Zij liepen nu langs de overzijde, voorbij eenvormige gevels die de aandacht niet
zoo heel bijzonder trokken.
- ‘Dát is Engeland, en dát is Frankrijk, en dát is Parijs’, verklaarde Pier. ‘Maar daar
is niets te zien. De menschen gaan anders niet dan waar wij al geweest zijn. Er is
anders niet meer te zien dan Oud-Vlaanderen’. - ‘En dat hier?’ vroeg Cadie; ‘dat is
zeker 't prison?’ - ‘Wel neen, gij sloore, dat is Duitschland!’, lachte haar man. - ‘Ah
't heeft er toch veel van’, bevestigde Triphon; ‘'k ben ik er bijna bang voor geweest!’...
Het was al vijf uur geworden. Hun trein ging om halfzeven: zij hadden nog drie
kwartier tijd... Aan
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‘Oud Vlaanderen’ moesten ze nogmaals betalen. - ‘Ze zouden hier een mensch het
vel afstroopen’, verontwaardigde zich Cadie. Maar Triphon, vergoelijkend: ‘De
menschen moeten toch ook aan hunne kosten komen, madam. Zouden wij niet een
druppeltje drinken? 't Is goed om 't zweet te doen indroogen!’ Juist stond een
slungerige kerel vóór een uiterst klein huisje te schreeuwen: ‘Bols' likeuren! Bols'
likeuren!’ - ‘Dezen keer is het mijne toer om te tracteeren’, zei Triphon vergenoegd.
‘Wat drinken wij? Een cognacje? Garçon: drij cognacjes!’... Zij slurpten. Zij overzagen
het plaatsje dat vóór hunne oogen in den gulden namiddag lag. - ‘'t Is hier gelijk bij
ons’, stelde Cadie vast; en zij ondervroeg: ‘Hebben zij dat expres gebouwd voor de
ixpesiesse?’ - ‘Ja, natuurlijk’, zei haar man. - ‘Maar waarom hebben ze dan geene
schóone huizen gemaakt, in plaats van die oude barakken?’ - ‘Ah wel, ah 'k en
weet-ik dat niet’, antwoordde Pier. - ‘Ahwel, merci!’ zei Leocadie. - ‘G'hebt gelijk,
madam’, lachte luidkeels Triphon...
De slungerige jongen werd ter vereffening opgeëischt. Het kwam uit dat de
consumptie stukken van menschen kostte, natuurlijk naar Triphon's schatting, ‘'k
Ben vandaag al bij de zes frank kwijt, zoudt ge gelooven?’ ondervroeg hij. En zij
geloofden 't...
Het uur des scheidens was gekomen: zij moesten naar den trein. Ik ging mee tot
aan den uitgang, waar Cadie nog even moest lachen om die rare hellebardiers. Zij
stapten op den tram die ze naar 't station zou voeren. En...
Ik verzaakte voor dien dag aan Bovarysme: ik was

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

411
blij dat ik van de huid van Triphon, koopman in kunstmeststoffen te Eecloo
(Oost-Vlaanderen), verlost was. Evenals gij-zelf vermoedelijk blij zult zijn verlost te
zijn van dit, in elk geval uiterst-natuurgetrouw verslag (dat juist dáárom voor u werd
opgeteekend) van de wijze, waarop de kleine Vlaamsche burgerman eene
wereldtentoonstelling bezoekt.

Het zuiden te Brussel
27 Juni
‘Gy speelt in schaduw van den breeden beuckeboom, Op eenen dunnen halm,
een veltliet, blijde en wacker’...
‘Welk zoet geschal - terwijl, in 't eerste dagesuur, een zilveren licht mijne oogleden
komt betten en is als eene eerste vrome vermaning aan mijn dralend bewustzijn,
dat traag-aan ontwaken gaat, - welk ver maar dringend, zoet maar beurend geluid
is 't, dat, van uit de donkere diepten des dommels, mijne aandacht opeischt, doet
dat ik mijne oogen fel open, en luister als naar eene onvermoede harmonie, als
naar een lied zóó nieuw, dat niemand het ooit gehoord heeft?...
Om mij staat de kamer in nog nachtelijke onroerbaarheid, grauw en fletsgeurend
in den prillen ochtend. Tusschen de reten der gordijnen vloeit het licht als water
achter den dicht-glazen, geel-troebelen wand van een aquarium. Helaas, weêr zal
het geen zonnedag worden. Weêr zal ik mijn morgen slijten binnen het stugge rijzen
der vier kamermuren en de zat-geziene, idioot-
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bekekene prenten en schilderijen, die meesterstukken heeten te zijn. Verveling der
gedwongen beschouwing van meesterstukken!...
Daarbuiten wervelt de wind. Ik hoor hoe hij veegt over de straatsteenen, opkrult
dan als een dunne golf, trechtert weldra en joelt de lucht in, en als een hoos de
klatering der populieren doorvaart van geweldige geruchten... En, misnoegd, ga ik
weêr duiken tusschen de dekens, schuil tegen den vijandelijk-aanrukkenden dag;
als weêr...
Het is al veel lichter thans, - en, nu de schemerdruilende sluimer geweken is, lang
niet meer bevreemdend. Maar het is zeldzaam-opwekkend gebleven; een
niet-schakeerende, niet-gevoelige, niet-bedachte, een niets-beduidende,
niets-zeggende zang van zes-zeven gelijkwaardige noten aan mekaar, zonder begin
of inzet, en met geen beslist einde; geen begin als voor een lied, al was het
onbewust, en een einde als niets dan voor een verwonderde vraag. Een zang van
egale onbezorgdheid, die niet eens zich-zelf beluistert, en staakt alleen als, plots,
een bloem of een keitje den zanger komt treffen met kortstondige nieuwsgierigheid.
Want hij wacht niet lang, weêr te schalmeien: de zeven onachtzame noten zijner
hooge en zoete fluit, die telkens besluit op eene dissoneerende verwondering. En
terwijl ik, huiverig voor den dag, die mij op gaat eischen, diep duik in bed, komen
mij, bij de vordering van het onnoozel maar levend en vraag-blij lied, de
aanvangsverzen van ‘Vergilius' eersten Herderskout in Nederduitsch dicht vertaelt
door Joost van den Vondel’ te binnen:
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‘Gy, Tityr, leght en duickt gerust en zonder schroom, En speelt in schaduw van den
breeden beuckeboom’...
Nu is de zang vlak onder mijn venster. Terwijl ik op de straatsteenen harde geruchtjes
hoor, als den dans der palmhouten kantklosjes op het speldekussen. Ik weet wat
het is: de Baskische herder met zijne zwarte geiten. Hij staakt weêr plots op een
zuren noot den zang van zijne zevenfluit, ten tijde der Goden door Pan uit ongelijk
riet gesneden en verbonden door 't geknede was van bijen. Ik weet dat hij, voor de
oude juffrouw van naast de deur, aan het melken is. Want - weêr met Vondel en
den geliefden Vergilius:
‘Want dees, een vreemdling, melckt de geyten, al te straf, Wel tweewerf op een
uur, en tapt hun melleck af’...
Ik weêrsta het bevel der fluit niet langer, wip uit de veêren, en sta, met het haast
iederen dag herhaalde welgevallen, aan de gordijnspleet te turen. De oude
dienstmeid houdt de aarden, met glinsterende, blauwe glimpen beschoten pan,
geduldig gebogen, den linkeren arm, onder het dier, dat, geduldig, de dunne strakke
achterpooten gesperd, de kop als ten aanval gebogen, zoodat het voorhoofd staat
als een klip en de hooge horens naar boven punten als nijdige sikkels, met
schichtigen blik der fel-blauwe oogen den man zoekt, den gehurkten meester, die,
bij voorzichtige rukken der bruinoranje eelt-handen, de dubbele vlugge straal der
melk uit den gespannen, grijzen uier in de roode pan jaagt. De ooren gepunt, houdt
de kleine, geel-ruige hond naast
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hem wacht. De veertien geiten, de ros-zwarte vacht van uit den rug in eene rechte
scheiding vallend aan iedere zijde van de licht-rillende juchten, flaneeren aan de
stramheid hunner voorzichtige beenen, op de hazelnoothoefjes, die klinken als
kantklosjes. Eéne enkele meet, stijf-starend, den horizon. Eene andere komt in mijn
vuilnisbak erwtepeulen aanknabbelen. Een paar doen een spelletje: recht op hun
achterpooten, scharen zij zich voorhoofd aan voorhoofd, en hunne hoornen hoor ik
slaan aan elkaar als stokken van hol bamboes...
Het is nog heel vroeg. Zij waren alleen nog op straat. Zij kunnen zich vrij wanen
in deze nog landelijke voorstad, waar ze gezond gras vinden langs de wegen, als
in het Pyreneesche stadje, waar ze tegen voorjaarstijd uitgedreven worden, nog
voor de ooien geworpen hebben, en waar Francis Jammes ze bezingt - naar het
slechte en willekeurige Noorden toe, waar zij niemand vinden om ze te beminnen
dan andere dichters, die ze 's ochtends heel vroeg door een reet van hun gordijn
bezien, en die, in dezen ironisch-wispelturigen zomer, met zulken somberen
hartstocht naar het Zuiden hunkeren, waar men de arme dieren uitgedreven heeft...
Maar weêr is de fiksche herder gerezen. Op de getaste beenen, op den breeden
maar lenigen romp, staat vierhoekig zijn grootsche nek van bergbewoner onder 't
smalle, vinnige, donkere kopje en de kleine baret. Weér schrilt de Pan-fluit door de
huiverige lucht, die van alle zon blijft verlaten. De kleine kudde, omsingeld door den
straffen cirkeldraf van den hond, betokkelt weér de keien als eene verre hagel-vlaag.
Zij verdwijnt aan den straathoek. En... ach, het is gek om te zeggen:
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ze laat mij een beetje leed achter, maar dan toch ook een beetje moed, dat ik den
dag maar zou aanvaarden, gelijk de schamele herder met zijn zang, die altijd blij is
en altijd stokt als op eene verwondering; gelijk die lijdzame dieren, die ons van uit
zulke verten de nederige weelde brengen van hunne melk...
Zij zijn de eenigen niet, die het Zuiden dezen verraderlijken zomer toevoerde.
Eén is, éen die voert een gedweeë en nog ootmoediger kameraad, en die komt van
nog verder, van over de Pyreneeën. Hij en zijn ezelinnetje, zij hebben lange
dage-reizen gedaan, en geslapen, 's nachts, zijde aan zijde in vele schuren. En hij
heeft geen lied, deze, noch de koppige wispelturigheid van talrijke dieren, als afleiding
voor zijne dwalende eenzaamheid. Hij wandelt naast zijn diertje, zwijgend en
ingetogen, zonder éen blik aan de voorbijgangers te gunnen. Ik geloof niet dat hij
Fransch kent. Hij is lang: eene slanke, fijne, nerveuze gestalte onder den
breed-geranden sombrero. Hij draagt over het hemd dat de borst ontbloot en den
breeden, roodlinnen gordel, een kort vestje van gestreept katoen. Hij loopt op
espadrillen met dikke koorden zolen. En de jonge naaistertjes staan in extaze voor
zijn hard-gesneden kop met de strakke, onverschillige en wonder-diepe oogen.
Om zijn schouder hangen aan een touw, éen voor, éen achter, twee buikige,
roodaarden, ongeverniste kruikjes met smalle tuit en smallen hals. Zijn dier draagt
er, over de groezelige, bij plaatsen afgesleten wol van eene schapenhuid, gansche
vrachten. Het loopt naast hem, zijn ezelinnetje, heel klein en nog heel jong, gelaten
en vol goeden wil. Het kent den teugel niet, noch de lei-
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koord: het is vrij, want het is gehoorzaam. Zij loopen, traag, door de groote stad,
heel eenzaam onder hun beidjes. En het is maar als zij in de buitenstad kwamen,
waar ik ze onbescheiden had gevolgd, dat de man omkeek, mij achterdochtig bezag,
en zijn linkerarm om den platten nek van zijn dier lei.
Hier hadden zij blijkbaar een klant. Hij zei iets aan zijn ezelken, dat bleef staan.
Eene magere vrouw kwam uit een huis, reikte eene kruik gelijk de man ze verkocht.
Het beestje kreeg vriendelijk van de vrouw een klontje te knabbelen, terwijl de man
het molk. En, als hij haar de volle kruik toereikte, glimlachten de man en de vrouw
tegen elkander...
De zomer is guur, dit jaar, en zou u wrevelig maken. Maar daar treedt u een zedig
Zuiden tegen, dat wrevel weet te keeren in melancholie...

Het oosten te Brussel
11 Juli
Ik weet niet welke wind ze hierheen heeft gejaagd, welke bezem ze hierheen
heeft geveegd, welke demonische doem ze als eene gedweeë kudde hierheen
moest drijven: zekeren avond vond men ze op het Boulevard, zonder dat iemand
wist waar zij vandaan kwamen, zonder dat zij, die geen enkele Westersche, geen
enkele Europeesche taal spreken, het zelf zouden kunnen vertellen. Zij stonden
daar, zekeren avond in den zomer, midden in de menschenvolte, zonder de minste
uitdrukking op het vlakke, blinkende, wezenlooze gelaat of in de smalle
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en schuine oogen; zonder roeren haast, volkomen rustig in hunne gebaren, als
wandelden zij daar sedert eene eeuwigheid. En sedert dien zijn zij hier ingeburgerd,
al blijven zij vreemd en gesloten. Bij iederen valavond verschijnen zij weer, en slechts
bij geloken nacht verdwijnen zij weer spoorloos.
Want waar de fiere Levantijnen, die in de vracht der stijve tapijten, die ze
verkoopen, staan, bij volle middagzon, als een aartsbisschop in de zware
weidschheid van het kerkornaat; waar, bij elk uur van den dag, de schrale Oostersche
joodjes, met hunne witwollen shawls van tafeltje tot tafeltje de koffiehuis-terrassen
afloopen waar ze, telkens weggejaagd, telkens maar met denzelfden valschen
glimlach terugkeeren, - verschijnen zij, de talrijke Chineesjes die, een paar jaar
geleden, zekeren avond over Brussel neerstreken, nooit vóor den zonsondergang
op straat. In welke krochten der zwartste miserie brengen zij den dag door? Men
weet het niet. Men ziet ze verschijnen op het uur, dat sommige kleine vlindertjes
aan den zoom van het bosch aan 't wemelen gaan, en dat de stille vlucht der
vleermuizen schuint door de groenende lucht. Zij verschijnen als vlindertjes en als
vleermuizen. En zij verdwijnen niet vóor den nachtelijken tijd, dat jonge schelmsche
Turken van verdacht allooi in de bars aan de lichtgekleede dames, die likeurtjes
drinken aan een stroohalm, geconfeite vruchten bieden die zitten aan een houten
spitje.
Zij zien er allesbehalve schelmsch uit, de Chineesjes. Vrouwen, als mannen,
gekleed in een blauwkatoenen broek en kort kieltje, kuieren zij heel langzaam over
straat. Zij geven het gevoel van eindelooze eenzaamheid,
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van een onverschillige ballingschap, die nooit een eind zal nemen. Soms blijven de
mannen staan, bezien de menschen alsof zij ze in werkelijkheid niet zagen, halen
uit een zak drie bamboezen stokjes, die, ineens, uit hunne smalle, gele handjes
rhythmisch de lucht inwippen; en, is het spelletje gedaan, dan steken zij weer de
stokken op zak, bezien een voor een, de menschen die om hen heen zijn komen
te staan, en gaan dan weêr, zonder éen woord, verder; - oneindelijke wandeling,
die geen doel heeft, die geen uitkomst biedt en die ze, onachtzaam en ongevoelig,
zonder vraag en zonder profijt, telken avond ondernemen, tot op het uur dat de
laatste nachtraaf het Boulevard heeft verlaten.
De vrouwen hebben oogen als van een ziek dier; zij hebben de onverschilligheid
niet van de mannen; zij, ten minste, zien er eenigszins bewust uit van de diepte
hunner ellende, al dragen zij ze nóg gedweeër. Zij strompelen op hunne misvormde
voetjes, niet zelden met kinderen aan de hand of op de heup. Aan twee houten
priempjes doen zij een zonderlingen, fel-kleurigen papieren bol draaien, die allerlei
grillige en sierlijke vormen aanneemt, ontluikt als een lelie, open gaat in schoone
voluten, dubbel wordt ineens en dan weêr zijn eersten vorm aanneemt, terwijl de
vrouw hem bedeesd uitsteekt, het hoofd schuin, en de stille stem murmelt: ‘cinq
cen'’; de twee eenige woorden die zij van een Europeesche taal kent en verstaat.
Maar de voorbijgangers, getroffen en als bevreesd voor die vreemdheid, koopen
niet... Dan strompelen zij verder, de vrouwen en hunne bolle kleintjes, die oogen
hebben als de gazellen, van dieptonig felp. En als het al heel laat is, en de kinderen
slaap hebben,
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laten zij zich, middenin de groote stadsbeweging, neêrzakken tegen een huisgevel.
Zij drukken het joggie aan hunne borst en bezien het zorgelijk. Niet zelden vallen
zij er zelf bij in slaap. Als zij ontwaken vinden zij weleens naast zich op den grond
wat geld; een moeder is daar voorbijgegaan...
Aldus mijne kleine Brusselsche Chineezen, waarvan niemand weet hoe zij hier
kwamen, wat zij hier doen, waar zij hier wonen. Zijn zij hier door een hoogere
bestemming gestuurd om ons naastenliefde te leeren? Volstrekt absolute beelden
der armoede, der ellendezonder-opstand, van den diepsten nood zonder het minste
verweer, vragen zij van ons geen hulp, en zelfs geen medelijden. Zij zijn de
onoverkomelijke miserie, die niet eens passief is te noemen, vermits ze niet eens
schijnt gevoeld. En daarom juist zijn zij de ontzettendste aanklacht tegen hardvochtig
egoïsme...
Niet gedwee, alles behalve lijdzaam, zijn de drie-vier oude Japannertjes die, met
kattengebaren, de koffiehuizen afloopen, er, uit een mooi-gevlochten mandje, aapjes
verkoopen van alle grootte, gesneden uit een soort jaspis. Zij brabbelen een
zonderling taaltje, waar Engelsche klanken zich aan Brusselsche paren. Het zijn
behendige en hardnekkige kooplui, die de waarde kennen van Belgisch geld, en
niet dan na lang bedillen op hunne waar afdingen laten. Zij hebben eene vlugge
mimiek. Onder den Westerschen stroohoed pinken hun oogjes, vertrekt hun mond
met de zwarte brokkeltanden, rimpelt de huid zich tot een sluwen of dankenden
glimlach. Hunne schichtig-bewegende leden, te schraal in het colbert-costuum dat,
zeer zindelijk, ze dragen, schieten
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uit, gaan van mand naar eventueelen kooper, terwijl de duidelijke kopstem den
koopprijs verkondigt en 't magere halsje draait binnen het te breede boordje en de
stokstijve, uitgeteerde oude-mannetjesvingeren, gesperd, den prijs verduidelijken.
Het zijn geen gelatene dutsen, dezen. Het zijn snuggere, uitnemend geadapteerde
parasieten, die den indruk geven dat zij zich geenszins houden voor minderen. Zij
hebben geduld en wilskracht, en nogal weinig waardigheid: hoedanigheden der
rassen die overwinnen kunnen. Zij zijn geen leeraren der liefde; zij leeren alleen
verweer. Zij wekken geen berouw om eigenliefde, zij brengen de leer van den
Griekschen wijsgeer in 't geheugen: ‘denk eraan, wantrouwend te zijn’...
Aldus verkondigt het Oosten te Brussel eene dubbele, en tegenstrijdige waarheid.
Als gij er, wel te verstaan, voldoende verbeelding toe bezit...

Silhouetjes
I. Een mensch
6 October
Neemt het mij niet kwalijk, mijne vrienden, maar ik heb voor Diogenes, den man
in de Ton en met de Lantaarn, nooit den eerbied gehad, dien ik andere philosophen
meestal toedraag.
En gij zult toegeven, dat ik in mijn afkeer voor dezen cynicus niet geheel ongelijk
heb. Een wijsgeer, die verwaand is, is al geen wijsgeer meer, of... is het nog
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niet. En wat te denken van den man, die het compliment van Alexander van
Macedonië, alsdat hij wel Diogenes wou zijn, indien hij niet Alexander de Groote
was, beantwoordde met: ‘En ik wilde wel Diogenes zijn, indien ik Diogenes niet was’!
(Sla hier maar eens Loukianos op na: gij zult er nog andere fraaiigheden in vinden!)
- Het is dezelfde zelfvoldane ironie, die hem dure olie verbranden deed om op
klaarlichten dag een Mensch te gaan ontdekken. Ware hij naar Brussel gekomen
en hadde hij mij vereerd met een bezoek, dan hadde ik er hem een getoond, een
Mensch, en zonder dat wij daarom hadden behoeven een bollantaarn aan te
steken!...
Die mensch brengt zijn leven door in een wagentje, waarin zijne vrouw hem
iederen ochtend, bij regen, hagel of sneeuw zoo goed als bij zonnebrand, voert,
onveranderlijk, naar een stil plaatsje van een groote, wijde, en slechts op het
middaguur druk bezochte straat. Daar zit dan de man den godsganschen dag, onder
zijne diepe pet. Van beroep is hij, het spreekt vanzelf, bedelaar. Zijn wij niet allemaal
een beetje bedelaar, en zeer baatzuchtig nogal, hoewel onbewust? Hij is het - en
hierin is hij al heel bijzonder - hij is het zeer bewust, maar - en hierdoor wordt hij
nog vreemder - ten zeerste onbaatzuchtig. Hij zit in zijn karretje, zijne pet over de
neergeslagen oogen, zijn dikke vuil-grauwe snor over mond en kin, het heele hoofd
gebogen over de langzaam- en vredig ademende borst, terwijl het onderlijf duikt in
eene groene, groezelige sargie, waarover verspreid doosjes lucifers, potlooden,
rijgkoorden. Hij zit daar, en de zon beketst zijn grooten, ronden rug in
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de dikke, gansch verkleurde jas, waarboven de wollen bouffante het achterhoofd
induffelt; de regen striemt hem, wanneer Aprilsche luimen of najaarsbuien het keeren
der seizoenen beteekenen; en de sneeuw, de stille, blanke, geniepige wintersneeuw
komt dikke, vlokkige kussens leggen op zijn onroerend hoofd en zijne gekromde
schouders. Hij bekommert er zich niet om: hij heeft eene andere bekommernis, de
lieve zorg van geheel zijn leven, van zijn armzalig, maar wie weet hoe heerlijk-zalig
bestaan: hij snijdt beeldjes.
Hij heeft onder zijne sargie een voorraad blokjes krijt. Misschien zijn zij
oorspronkelijk voor den verkoop bestemd, gelijk de andere schamele waren. Maar
zei ik u niet dat hij onbaatzuchtig is? Hij verstopt zijne stukken krijt: zijn zij niet zijn
liefste bezit. Hij haalt er nu en dan een van onder zijne deken, en met een groot
krom mes gaat hij er zorgvuldig in kerven. Hij buigt het lijf, hij buigt aandachtig het
hoofd: hij is een figuurtje aan het beeldhouwen. Het draait in zijne witte en schrale
handen. Zijne voorzichtige vingeren betasten het. Het mes snijdt hier en daar, nu
eens forsch en beslist, dan met teedere schroomvalligheid. Hij houwt, hij kerft, hij
graveert. Terwijl om hem heen de dag, de blijde of gure dag, de haastige of dralende
dag ongezien, onopgemerkt en ongezien voor dezen onbaatzuchtigen bedelaar
voorbijgaat.
Onbaatzuchtig nogmaals. Want niet alleen verkoopt deze man zijne beeldekens
niet: hij behoudt ze niet eens voor zich zelf. Vreemder nog: hij is er niks mee
ingenomen, geenszins fier om. Deze gelukkige is onverschillig aan zijn geluk;
misschien omdat hij het geluk bezit,
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staat hij er tegenover als eene vrije ziel; de drang naar bezit van hetgeen hem lief
is bestaat niet voor hem. Want nauwelijks is een figuurtje klaar of, zonder misprijzen
- het ware een trots -, zonder spijt - het ware een egoïsme -, zonder het gevoel dat
zijn werk minderwaardig zou zijn - het ware negatieve hoogmoed -, laat hij het vallen
op de steenen naast zich, zonder het nog verder te bezien. Zoodat hij 's avonds
omringd ligt van wel vijftien witte, gebroken, tot stof gebrijzelde poppetjes. Zekeren
dag was ik bij hem blijven staan kijken. Toen ik hem het mannetje vroeg, dat hij juist
gesneden had, bezag hij mij even, doch zonder verwondering. Toen ik er hem een
geldstuk voor gaf, bezag hij mij andermaal, ditmaal echter met wat verbazing in de
oogen. En zonder een enkel woord stak hij het zilverstukje onder zijne groene deken.
Want nieuwe bijzonderheid van mijn Mensch: hij is ondankbaar, naïef-ondankbaar.
Deze bewuste bedelaar, die van nature onbaatzuchtig is, is ook van nature
ondankbaar. Wij, onbewuste maar baatzuchtige bedelaars, zijn natuurlijk ook
ondankbaar, maar willen het zeer oprecht niet geweten hebben. Maar deze...
Juist omdat hij niet bedelt, geven de menschen hem nu en dan wel wat. Hij dankt
nooit. Waarom zou hij het trouwens doen? Heeft hij dat geld noodig? Heeft hij, in
zijne blokjes krijt en in zijn mes, niet alles wat hij behoeft? Hoe zou dan maar een
gevoel van dankbaarheid of ondankbaarheid zijne sereniteit, van alle wereldschheid
verlost, komen aantasten en verontrusten?...
Ik, die gewoonlijk alleen aan blinden mijn aalmoes gun, omdat ik niet geërgerd
wil worden door recht-
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streeksche persoonlijke dankbaarheid-op-den-man-af, die natuurlijk leugen is (wat
moet een bedelaar schatten van haat in zich opstapelen!), ik gun dezen man in zijn
wagentje, die, gij zult het toegeven, als mensch al bijzonder genoeg is om zelfs een
Diogenes tot nadenken te dwingen, - ik gun hem niet eens de aalmoes van mijn
groet. Ik neem anders graag den hoed af voor wat ik waardeer, - al was het maar
een bedelaar. Maar dezen ga 'k liever voorbij alsof ik hem niet zag. Want mijne
eerbiedbetuiging kon hem aan het nadenken brengen over hem-zelf. En ziet u: ik
wil niet dat hij, bij zelfonderzoek, zou worden... wat wij - laat het ons toch maar eens
bekennen - helaas maar en zijn...

II. Alexander
10 October
Dit is de zoon niet van Philips II van Macedonië. Hij zou veeleer de laatste wezen
der Bourbons.
Ik zeg: veeleer. Want heeft men maar de minste zekerheid in deze wereld? Weet
men ooit met beslistheid van wáar men komt en wáar het Noodlot u heenstuwt?...
Deze nederig-ijverige dienstbare, zoo hij kent den moederschoot die hem heeft
gekoesterd: zou hij durven, op grond eener onbetwistbare, maar daarom nog niet
overtuigende gelijkenis, beweren dat...? En zou ik, na hem, beweren?...
Hij is, trouwens, zooals ik u zei, nederig- en beminnelijk-dienstvaardig. Het zal
wel nooit bij hem zijn opgekomen, de staartpruik ‘poudrée à la fleur de Lys’ te
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gaan dragen. Hij kent de ijdelheid niet, zelfs niet in het geniep, zelfs niet in zijne
hoop, zelfs niet binnen het veld der mogelijke onderstellingen, zijn kuiten te zien
spannen in zijden kousen. Nimmer - hij weet het en bekommert er zich niet verder
om, - nimmer zullen aan het lange brokaten vest, over den imponeerenden buik, bij
hem de breloques bengelen, waaronder het kostbare zegel van het Koningschap...
En toch, en toch: dat hoofd, dat verbluffende hoofd, dat hallucineerende hoofd...
Mijn grootvader vertelde mij, hoe zijn eigen vader den uit Parijs gevluchten
Lodewijk den achttiende te Gent ontmoette, op een nacht, dat de Koning, die er
toen met zijne hofhouding vertoefde, waarschijnlijk overvloedig had genoten van
wijn en drank en andere lichtzinnige geneuchten. Gent kende in die jaren de
weldaden niet eener electrische tentoonstellingsverlichting. In zijne harddravende
koets dan reed de afgezette opvolger van den banneling op Elba, reed ‘le Roy’ naar
huis, en aan beider zijde liepen fakkeldragers met smokiglaaiende toortsen. Toen
zag, in de donkere karos, mijn overgrootvader het rood-verlichte hoofd van den
vermoeiden koning; laag en smal het geel-glanzige, roetgespannen voorhoofd;
glanzig-starend onder de slappe oogleden de onwezenlijke blikken van de bleekgrijze
oogvliezen; aan weerszijde, van uit de inzakkende, loodkleurige slapen, afhangend
met al hun gewicht, de paarsdooraderde, logge wangen; waartusschen in, als een
bek, een ontaarden arendsbek, een vernobelden papegaaisbek, de neus die een
groote schaduw afwierp op het brutaal-verlichte satijn der koets; en daaronder dan
de mond,
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de verlamde mond, de lippe-hangende mond van dezen wier keel en neus de weelde
kweekt van talrijke adenoïdische gewassen, de autocratisch-vooruitgeduwde maar
moede en onmachtige mond, waar 't kinneken klein onder scheen, dat stond op de
drievoudige, vette huidplooi, brug, waar de eene wang in de andere overliep... Aldus
zag, bij 't felle licht der toortsen, en onverwacht, mijn overgrootvader zekeren nacht
het machtige en schrikwekkende hoofd van Koning Louis XVIII toen deze, ziek
reeds, terugkwam van eene ‘partie fine’. - Zoo zie ik, iederen dag, het hoofd van
Alexander.
Alexander is niet dan een kellner. Hij is kellner in een groot café aan het
Noorderstation, waar ik mijn informatiebureau van gemaakt heb. Heel de dag dribbelt
hij, binnen de dichte engheid van zijn witte schoot als eene mondaine in haar
spanrok, op zijne machtige, waterzuchtige beenen, onbuigbaar als zuilen. Het korte
buisje, beider zijde verzwaard door de koperen ‘jetons’ en de nickelen pasmunt,
hangt open op den buik-als-een-wereldbol, die ademhaalt in het blinkend-witte
linnen. Wel zakt het blinkend-witte linnen, vlak daarboven, van het overhemd in op
de geholde borst; maar naar de hoogte op der schouders, waar de armen aan
hangen als onafgebonden leverworsten, gaat het vlak staan als een porseleinen
dessertbord; waarop dan de halslooze kop, de rondom-overhangende kop, de
paarsegele-vale kop met de gemillimeterde haren, de grootsche maar verlepte, de
gedegenereerde Bourbon-kop.
Hij is, met de bekende klanten, van eene uitnemende vriendelijkheid. Nauwelijks
tikt gij op 't marmer van uw tafeltje, of van uit alle verte hoort gij zijn stem
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‘Voilà! Voilà!’ trompetten. Hij weet wat gij zult gebruiken; kent de kranten die hij u
brengen moet; ziet u vol belangstellende verbazing aan als gij binnenkomt op een
buitengewoon uur. Hij behoudt uw plaats voor de dagen van groote drukte, zoo den
Woensdag, als het Beurs is en het koffiehuis vol ‘intrus’ loopt. Hij weet aan welke
menschen hij bij uwe aanwezigheid in uwe plaats een rendez-vous kan geven.
Dezen, die gij mindergaarne ontmoet, weet hij aan de deur te krijgen vóor het uur
dat gij gewoonlijk uwe intrede doet. En gebeurt het, dat gij 's avonds heel laat ‘ce
qu'il faut pour écrire’ verzoekt, dan vraagt hij u compassievol met zijne stem als een
blikken kindertrompetje: ‘Encore au travail?’
En zoo is hij met iedereen, met al de goede klanten die dagelijks op hetzelfde uur
komen bitteren of hun dominootje spelen: met kolonel X als met advokaat Y, met
den talentvollen beeldhouwer Z als met den grooten koopman * * *. Want gij moet
weten: het is eene deftige gelegenheid waar hij dient.
Alleen voor de Ober's koestert zijn overvloed aan aanhankelijkheid eenige
achterdocht. Is het een ver atavisme?: hun mindere kan hij zich niet achten. Hij zet
zich schrap tegen hun met-zorg-aangekweekten bedilzucht. Hunne opmerkingen
wegen op zijn hart als lood. Hij veracht ze, eenvoudig, maar met overtuiging. En
betuigen zij hem soms in energische bewoordingen, hunne afkeuring om eene of
andere daad: nauwelijks hebben zij hun rug gekeerd, of Alexander bejegent ze met
een misprijzend ‘Ah mince!’...
Aldus werkt hij, loopt hij, bemoeit hij zich den ganschen dag, met eene
bewonderenswaardige gelijkheid
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van humeur. Alleen 's avonds na tienen toont hij, welk een heldenmoed hem daartoe
noodig moet zijn.
Heldenmoed: ik zeg het in vollen ernst. Gij zoudt hem moeten zien, als 't getal
der klanten dunner wordt, en de vermoeide stakker met den heerscherskop zich op
het stoeltje, dat onder zijn machtig lichaam verdwijnt en als aan 't wankelen gaat,
wat rust mag gunnen. Het is of de vlakke, bleeker en bleeker wordende oogen gaan
bezwijmen binnen de sluitende schalen. De groote neus wordt waskleurig en nijpt
toe. De mond, op de brokkeltandjes, valt open, diep en zwart. Perel voor perel laat
het roetige voorhoofd het zweet door. Bij hortende snokjes, met een vreemden
rochel, gaat de borst regelmatig op en neêr. Heel het hoofd rolt weldra op het witte
overhemd. De dikke, purperen handpalmen liggen als bedelend in den korten schoot.
Als iemand die lijdt aan eene onbekende ziekte, slaapt dat armzalig-groote lichaam,
slaapt de goede en uitgeputte Alexander... Maar daar tikt weêr een muntstuk op het
marmer. Het zware drenkelingen-hoofd rijst vlug. Nog vóor de oogen ontsloten zijn
schettert de mond ‘Voilà! Voilà!’ Niet zonder eenige moeite staat hij pijnlijk van zijn
stoeltje op; maar op den korten afstand tusschen zijne plaats en die van den
bezoeker heeft hij zijn plichtmatig goedhumeur al terug gekregen en vraagt hij met
beminnelijke belangstelling: ‘Ce sera de la pluie, demain?’ - En als gij hem op uwe
beurt ondervraagt: ‘Nog niet beter met uw asthma? En is uwe maag nu wat beter?
En ge zijt zeker erg vermoeid?’, dan haalt hij zijne schouders op: ‘Que voulez-vous?
C'est le métier! Il faut bien qu'on vive, cependant!’...
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Neen, ik zal maar niet beweren dat hij de laatste der Bourbons zou zijn. Maar, op
zijne manier, dan toch wel een held.
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Gesprek met den boogschutter
22 Februari 1914
‘Men blijft niet eeuwig jong’, en ‘het leven is een eeuwig herbeginnen’ zijn van die
diepzinnigheden, dewelke men niet pleegt te uiten dan met diepen weemoed in den
blik en diepe zuchten in de stem. Ik breek vandaag voor een enkel maal met die
gewoonte af: ik constateer met innige voldoening, dat het leven inderdaad eeuwig
herbegint, en heb er nu eenmaal lol in, niet eeuwig jong te blijven. Want de eerste
vaststelling bracht ons vannacht den Karnaval terug, en het tweede feit laat mij toe,
een reeds oud Brusselaar te mogen heeten. Wat doet nu een zichzelf respecteerende
oude Brusselaar bij de opening van karnaval? Hij gaat naar het gemaskerd ‘bal des
abonnés’ van den Muntschouwburg. - Ik ben naar het ‘bal des abonnés’ geweest,
en het heeft mij met vreugde vervuld. Ik ben er heengegaan zonder valsche
schaamte, en zelfs zonder valschen neus: maar met mijn vriend den Boogschutter.
En daar wil ik nu iets van vertellen.
De Boogschutter: gij kent hem immers? Hij logeert in het Paleis der Regentiestraat,
dat men ‘Musée ancien’ noemt, en houdt er zich gewoonlijk op in de groote zaal,
die heet ‘van de Primitieven’. Zijne geliefkoosde bezigheid bestaat erin, met een
manshoogen boog te schieten, die hij met evengroote vaardigheid hanteert als wijlen
Odusseus. Hij schiet op geene pretendenten; zijn doelwit streeft naar geene kroon
dan deze van het martelaarschap, en wil geen anderen troon dan een in den hemel.
Gerard Hauptmann heeft hem niet vereeuwigd:
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hij heeft zich moeten tevreden stellen met een verheerlijker, die vooralsnog den
Nobelprijs niet haalde, misschien wel omdat hij hem best gebruiken kon ter uitbetaling
zijner schulden: ik heb Gabriele d'Annunzio genoemd. Want dat doelwit is, eenvoudig,
Sint-Sebastiaan. Welk doelwit kan een boogschutter zich beter kiezen, dan zijn
eigen patroon? De mijne, - ik bedoel mijn boogschutter - die van 's ochtends tot 's
avonds zich met de beste gevolgen der wereld oefent in zijn edele kunst, zou op
Kamiel Huysmans gelijken, indien Kamiel Huysmans maar wat meer haar op zijn
kin kon krijgen: wat meer donker kroeshaar. Hij draagt lange puntschoenen en
spannende, uiterst kleurige hozen. Zijn wambuis is kort en nog spannender. Het
lijkt wel naar de kleedij of hij leefde in eeuwige karnavaltijd. Hij is trouwens geheel
der eeuwigheid voorbestemd: hij blijft, hij, eeuwig jong, en 't leven is voor hem geen
eeuwig herbeginnen: het is verstard in de bestendigheid van het Schoone. - In een
woord als in duizend: mijn Boogschutter staat op een welbekend schilderij van Hans
Memlinc, en gij had het allang moeten raden...
Die Boogschutter nu is sedert lang mijn zeer vereerde vriend. Ik beschouw hem,
op mijn beurt, als een patroon, - een schutspatroon, c'est le cas de le dire. Omdat
hij zoo raak weet te schieten, en er zijn ijverig ambacht van heeft gemaakt. Want
wat doen wij, journalisten, tenzij, zoo raak mogelijk, te schieten, en er een ijverig
ambacht van te maken? Ja, wat doen wij anders? Ik vraag het u!...
's Avonds als het museum gesloten is, vereert de Boogschutter mij nu en dan
met een bezoek. Hij trekt dan gewoonlijk een burgerpak aan, en dan zeggen de
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menschen op de tram: ‘ziezoo, daar gaat Kamiel Huysmans weer partijgeheimen
verklappen aan den correspondent der N.R.Ct.’ - Gisteren avond kwam hij weer,
maar ditmaal in zijn dagelijksch karnavalkostuum. ‘Wij gaan naar het bal der
abonné's’, zei hij. Ik trok mijn rok en mijn pels aan. Wij gingen. Aan den ingang
werden wij zeer beleefd begroet, ik omdat ik inderdaad een oud abonné ben - men
blijft niet eeuwig jong! - hij omdat men hem, waarschijnlijk voor Kamiel Huysmans
hield. Wij gingen; wij zagen: en - god, ja! wij overwonnen.
Het is niet moeilijk op het ‘bal des abonnés’ conquêtes te maken. Als op een
futuristisch schilderij wemelen zij voor de oogen. Zij zijn er voor het grijpen, zou ik
zeggen, indien het woord ‘grijpen’ geene handelwijze deed veronderstellen, die
nooit of nimmer onder mijne gewoonten heeft vertoefd. Ik verzoek u dan ook, geene
veronderstellingen te doen die krenkend zijn voor mijn eergevoel en mijne
rechterlijk-vastgestelde eerbaarheid. Neen, ik heb geen hand uitgestoken naar deze
Perzische schoonheden, die hier getuigenis kwamen afleggen, dat de belijdenis der
Sjiieten heel wat meer vrijheid in de zeden toelaat dan het geloof der Sunnieten
(hier moet gij maar eens Winkler Prins op naslaan): noch naar deze Andalusische
cigarera, die mij afdoend bewees, dat er tusschen seguedilla en tango eene
verwantschap bestaat, die op ethnographische gronden kan worden bevestigd: noch
naar dezen zoo merkwaardig licht gekleeden Amor, die in mij - ik vraag u eens! zijn Psyche meende gevonden te hebben: noch naar deze Pierrette die mij, beneveld
waarschijnlijk door over-
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tolligen champagne, voor een dikken groenen hond hield, vermits zij mij ‘mon gros
chien vert’ noemde (dit laatste heb ik nog steeds niet begrepen). Neen, ik stak geene
hand uit, en dat hoefde ook niet: die handen werden zoowaar naar mij uitgestoken...
Ik ben geblaseerd: gij weet het. Ik bleef dus zedelijk onaangeroerd, en om het te
bewijzen: ‘Wist gij’, zeide ik tot den Boogschutter, ‘wist gij dat de prijs dezer toilettes
in omgekeerde reden staat tot de lengte? Ik bedoel, dat...’
Maar de Boogschutter luisterde niet. Met schichtigen blik volgde hij, door de
hossende groepen heen, een gemaskerde, die inderdaad wel zeer afstak bij de
anderen. Was het een man: was het eene vrouw? de vrouwen plegen op bal
masqué's hunne sekse minder zorgvuldig te verduiken. En de heeren komen hier
doorgaans zonder masker. Het masker van dezen - en het was een eerste punt dat
de aandacht trok - geleek op Woeste. Maar die gelijkenis (en hier komt het vreemde
van het geval) was zoo vluchtig dat men zich een seconde nadien reeds afvroeg,
of zij wel ooit bestaan had. Dit mombakkes was werkelijk een meesterstuk: men
dacht een oogenblik Woeste er in te herkennen, en nochtans veranderde het gestadig
van trekken en uitdrukkingen. Een leeftijd gaf het al even weinig aan als een vast
gelaat: het kon oud zijn als de straat, en jong als de eeuwigheid. Het was bij beurte
Jezuietisch en joviaal: na geniepig, werd het opeens verbazend-oprecht. En slechts
éen kenmerk scheen er onveranderlijk in: het merk van halsstarrigen zucht naar
zelfbehoud... De kleedij (een soort van grooten domino, die de gestalte afwisselend
machtig-groot en
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kruipend-klein deed schijnen) was nog opmerkelijker dan het masker; het was wel
blank, maar van eene groezelige blankheid. Gij weet dat, zoo men op eene schijf
de zeven kleuren van het zonnespectrum schildert, en daarna die schijf op haar
eigen middelpunt draaien doet, de verven ineensmelten tot éen enkelen toon, die
nogal vuilig wit is. Hewel, dát was de kleur van dien domino, die - het dient hieraan
toegevoegd - weldra ieders aandacht op zich gevestigd had, en niet ophield zich
nu eens als een trotschen imperator op te richten, daarna in dansmeestersstrijkages
onophoudelijk te buigen. - ‘Ik vind dit eene zeer zonderlinge vermomming,’ zei ik tot
den Boogschutter. ‘Welk diep symbool kan hier zijn onder vorm gebracht?’
De Boogschutter schaterde kort; werd daarop plots ernstig; zei daarna,
dood-eenvoudig: ‘Merkt gij niet dat gij hier met een Belgische regeeringspartij te
doen hebt?’ - Ik laat mij niet voor het lapje houden, en liet het, zonder lapje vóor
den mond, den Boogschutter weten. ‘Wees niet boos’, suste hij. ‘Weet gij dan niet
wat eene Belgische regeeringspartij is? Zie maar eerst naar de kleur van deze
kleeragie, een kleur die wijlen Tolstoj zou hebben vergeleken bij die van een Levend
Lijk. En dat is al een eerste attribuut, dat de allegorische bedoelingen van dezen
gemaskerde ondubbelzinnig ontsluiërt, als ik mij aldus uitdrukken mag. Die kleur
heeft echter eene nog andere, en vast diepere bediedenis. Hoe bekomt men ze op
de natuurkundige schijf, die bewijzen wil dat natuurlijk wit niet van deze wereld is.
(Helaas, ook niet op zedekundig gebied)? Men vermengt al de kleuren die bestaan.
En wat doet nu eene regeerings-
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partij, die haar-zelf wil bestendigen? Zij neemt uit liberaal-blauw en socialistisch-rood
al wat er goed en door de kiezers gewenscht in schijnt te zijn, verwerkt het naar
eigen inzichten, wrijft het door mekaar tot het de blankheid krijgt eener - trouwens
groezelige - onschuld, en drapeert zich daarna in deze nogal morsige argeloosheid
met een air van: “wat verlangt gij nog meer? Wij verwezenlijken toch alles wat de
anderen alleen beloven kunnen, en nooit zullen bewerkstelligen!” Zagen wij de
tegenwoordige aan het staatsroer fungeerende partij, die “hare oogen niet sussen
laat door Hupnos”, zooals die ouwe, goede Aischulus zou zeggen, niet aldus tot
militarisme en persoonlijken dienstplicht overgaan? Is zij niet - natuurlijk steeds met
de eigen sondeermiddelen, met het materiaal dat samengesteld is uit de beste
uitvindingen der anderen en met de bedrijvigheid van neutraliseerende handigen is zij de verjongingsbron niet aan het boren, die den naam draagt Algemeen
kiesrecht? Zwaait zij niet sedert een paar dagen, en niettegenstaande den heer
Woeste, die aldoor maar door haar eigen masker heen komt kijken en die zij uit
haar facies maar niet weren kan (wie vergeet ooit het dierbare gelaat zijner
schoonmoeder?) zwaait zij thans de beruchte aigis ofte Minervaschild niet van
Algemeenen Leerplicht? En verder...’
Verder geraakte de Boogschutter niet: hij verschrikte als iedereen in de zaal. Want
daar was, ineens, een groote schaduw over de zaal komen schichten, die aleven
plots verdwenen was. Men zag elkaar verbluft aan. Wat was er hier aanwezig, dat
angstwekkend op heel deze feestvierende menigte deze, even spoedig verdwenen
als
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gekomen duisternis vermocht te werpen? Aan de electriciteit ontbrak niets. En de
schaduw had trouwens eene heel bijzondere gedaante: het was wel die van een
mensch, met weêr dat Woeste-profiel. De scherpschuttersoogen van mijn makker
gingen aan het zoeken. Zijn zoeken werd onderbroken door hetzelfde verschijnsel,
dat weêr maar een enkelen stond duurde, maar weêr de zaal voor eene seconde
onderdompelde als het ware in een poel van donkerte, die Dante Alighieri niet zou
geaarzeld hebben te rangschikken onder dezen van rouw-om-onvervulden-plicht
of wrok-om-genegeerd-recht. De Boogschutter, die een latere tijdgenoot van Dante
is (ik ook, trouwens, al is het aan mij minder te merken), besefte onmiddellijk de
oorzaak van het phenomeen. ‘Ik wed’, zeide hij mij, ‘dat hier iemand rondloopt die
zich verkleed heeft in Vrijheid-van-het-Gezinshoofd-in-zake-Onderwijs.’ Heb ik u al
gezeid dat ik liefst niet voor het lapje gehouden word? Een enkele blik aan den
Boogschutter zou hem hiervan hebben overtuigd, als zijn eigen blik mijne aandacht
niet geroepen had op het vreemdste schouwspel dat men zich zelfs op het bal der
geblaseerde abonnés denken kan. In een kring van ineens bleek-ernstige mannen
en zoowaar huiverende vrouwen stond een nietige gestalte, iets als een dwerginnetje,
met ellendig-triest aangezicht. Zij was, geloof ik, naakt, maar waarachtig, 't is of
niemand het kon bemerken. Zij keek bedremmeld rond, en wimperde met hare
oogen, als een straathond, die gewoon is slagen te krijgen. Zij stond in hare
beschaamde schamelheid, en... verdween plots. Telkens als zij verdween, ging die
schaduw over de zaal, waar de rictus van Woeste in scheen
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te grijnzen. Maar dan dook zij weêr op, ineens, op eene andere plaats, van het bal,
daar waar men haar het minst verwachtte. En...
‘Welja, nietwaar’, betoogde mijn Boogschutter, ‘dat kan toch niet anders zijn dan
de Vrijheid-van-het-Belgisch-Gezinshoofd-in-zake-Onderwijs?! Hebben wij ze, in
de drie laatste jaren, niet telkens als hier zien opduiken en verdwijnen, telkens zien
verheerlijken en verduisteren, terwijl zij telkens een nogal tragischen schaduw
afwierp op onze politiek.
Het was in haar naam, dat men ten tijde van Schollaert leerplicht wel invoeren,
maar niet in de wet schrijven wilde. Want, heeft ten onzent ieder het recht onderwijs
te geven, dan spruit daaruit het tegenovergestelde recht onderwijs te weigeren.
Tegen zulke logica was niets bestand, drie jaar geleden: de vrijheid van het
gezinshoofd, al wist zij niet goed wat aan te vangen met haar erkende heerlijkheden
(zij is nederig van nature), heerschte als meesteresse. Tot zij, de heer Schollaert
nauwelijks vervallen verklaard omdat hij ze niet aan haar lot wou overleveren, ineens
in het gedrang kwam, onderdrukt werd, in hare breede beteekenis gefnuikt, en
buigen moest als een slavin onder den Leerplicht. En zij ging onder, en wierp als
lijkwâ een grooten schaduw over de wereld, waar het profiel des heeren Woeste
duidelijk in herkenbaar was. Maar hare verduistering duurde niet lang: zij daagde
weêr op onder een haar zeer passend kleedje, haar werd de vrije keus der school
toegestaan, al moest het millioenen kosten: er werd haar zelfs toegestaan te
oordeelen over de kwaliteit van het onderwijs, al heeft zij daar natuurlijk geen flauw
benul
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van; zoo heeft een koordedanser en een bedelaar wel het recht niet zijne kinderen
te vermoorden, maar wel ze zóo te... vervormen (ik wil niemand van verminking
beschuldigen) dat zij handige acrobaten en deerniswekkende schooiers worden.’
Zoo sprak mijn Boogschutter. Het had mij geweldigen dorst gegeven. Te meer
dat ik aan het buffet eene minder-politieke, maar des te aanlokkelijkere schoone
meende te bemerken, dewelke...
Maar weest niet onbescheiden, zoo ik u bidden durf. En laat het volstaan met de
mededeeling, dat het al aardig klaar was, toen ik vanochtend thuis kwam. En dat ik
nochtans moeite had, het sleutelgat te vinden dat mijne inrijpoort versiert. Wat heel
goed hieraan liggen kan, dat mijn gezicht in den laatsten tijd zoowaar aan het
verzwakken is.

Rozen
19 Juli
Weêr, langs de weelde der boomgaarden, waar de kerselaars als rood-en-groene
tuilen staan en de takken der perelaars reeds naar het dichte gras onder de vracht
der vruchten neigen; langs de hoppevelden, waar de ranke planten en hare helle
bloembellen al wassend hunne staken te boven zijn gegroeid en hangen te wiegen,
meters hoog, op de zachte zomerbries; langs de wijde, golvende stukken graan, de
bleek-gele rogge, de geel-roode haver, waar men, al is het Zondag, druk in de weer
is, want haast overal is het koren gepikt of staan de
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mannen, het gloeiend hoofd in het glooiende graan, nijdig aan 't slaan met de korte
zeis, en ziet men de vrouwen, gebogen, de schoven aan 't binden, en weêr gerecht,
ze opzetten tot stukken...
Tusschen die heete zomerweelde, weêr naar Gent, ‘stad van Flora’, waar mij
roept eene tentoonstelling van rozen. Want ik had aan de verlokking niet weêrstaan:
als eenige levendige herinnering aan de wereldexpositie van verleden jaar leefde
met zachte pracht in mijn geheugen de Floraliën, en zou de tegenwoordige uitstalling
van rozen en andere afgesneden bloemen, nu ook op meer bescheiden schaal - in
de groote zaal van het Casino - zijn ingericht, de drang was niet te minder naar deze
nieuwe levende schoonheid.
Gent lag in het vuur des middags te blakeren; de burgers zaten aan de
Zondagtafel, die lange uren hunne aandacht pleegt op te eischen; straten en pleinen
waren leêg onder den log-kalmen gloed der zon, die met uitdrukkelijke gulheid haar
zomer-plicht deed. En zoo bereikte ik het Casinopleintje, stiller nog dan de andere
Gentsche pleintjes onder een hemel, die zijne calorische vermogens hier speciaal
scheen te hebben geconcentreerd.
En van uit die witte en stomme verblinding, uit den stof-geur, die de keel schraapt,
uit de gloeiing, die u zou doen gelooven, dat uw eigen hoofd eene hitte uitwasemende
zon is: ineens in de blauwe kas-atmospheer, in het gedempte aquarium-licht, dat
uit de hooge, met lapis-lazuli-kleuren aangestreken dakramen zeeft, in de vochtige,
zoele walmen van duizenden rozen...
Het is de triumphantelijke, haast-pompeuze, weelderig-decoratieve pracht niet
der zomerfloraliën; gij vindt
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hier de in brons gekleede majesteit niet, die, bij bittere najaars-geuren, de
herfstfloraliën plechtig maakte en weemoedig; het is de toover ditmaal, als op het
uur, dat de dag geen schemering nog kan worden, maar eene geduldige schemering
reeds wacht op de moeheid van den matteren dag, - het is de toover van Armida's
tuinen.
Ik ben Renaud niet, - helaas. Maar zelfs als druknoteerend journalist onderga ik
de zeer zoete bedwelming, die angstwekkend zou worden, moest ze al te lang
duren. Deze wonderste kinderen van de geheimzinnig-duistere aarde, deze
onbegrijpelijke grillen der blinde natuur, die geuren en verlokken, die verbazen en
soms vreezen doen, hoe kan men er ontredderd voor staan en bewogen, verrukt
en achterdochtig... Ik ga de zaal rond. De licht-groene wanden verdwijnen achter
het blinkend, haast zwarte groen der reuzepalmen, waar het blauwe licht over glijdt,
en het andere, het valsch-aandoende blauw van groote hortensia's, als matte lampen
in staat. Daaronder, op de tafels, en lager, tusschen het bleeke grint van den grond,
de gedempte veelkleurigheid, die geene bontheid wordt, der sierlijke perken in de
wazigheid der verlichting.
En eerst de rozen. Tegen de gordijnen aan van roode, van witte, van gele
Crimson's, dichte boeketten, als van dubbele madeliefjes, van zotte kersouwkens
aan de stangen, langs de draden waarlangs zij klimmen, de dichte uitstalling der
tuilen, der breede schoven, of van deze ééne zeldzame, alleen in haar krystallen
vaasje. Er zijn er met bolle, stevig-geslotene knoppen, als moesten zij nooit ontluiken,
als stonden ze, vast als jeugdig
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vleesch, ineengebonden voor altijd; andere zijn spichtig als een jachtspies, scherp
als een lans, met omkrullende kroonbladeren als van weêrhaken voorzien; en deze
dan, die openzijgen, die liggen als peerlemoeren schalen rond de gele teerheid
hunner meeldraden, en die moe zijn en kwijnend en liefde-smachtend.
Er zijn er, hard en broos, fijn en doorschijnend als porselein. Er zijn er van metaal,
onveranderlijk, onaantastbaar.
Er zijn er weeke en donzige als de huid der perzik, weeke en matte als de bloem
der waterlelie, weeke en vleezige als de groote kelk der magnolia's.
Er zijn er fiere en preutsche. Er zijn er, die zeer verliefd zijn. Er zijn er, maagdelijk
en kuisch, en deze geuren niet.
Maar geuren te feller deze amberkleurige die rieken naar amber, deze
duister-roode die staan in een lucht van tropischen peper-en-vanilje, deze licht-gele,
die een heelen nacht van hunne klaarte helder kunnen maken, en ademen den reuk
uit van de gouden, zon-warme citroenen der Borromaeus-eilanden. Er zijn er, om
den herfst te bezwangeren met het dolste verlangen; geen zomer, of hij slaapt in
den kalmen vruchten-walm dezer andere; elke lente is doorpriemd van gener
beurende geur-scheuten. Neersch en rinsch als nachtelijke dauw; blijde en open
als een fiksche ochtend; warm en zalig als een rustende middag; giftig en walgelijk
als modder van een najaarspoel in de dubbelzinnigheid van vroeggezakte
schemering...
En de kleuren: hier hebt gij Frau Karl Druschki, de stevige witte (zij heeft de rustige
gezondheid en de
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argeloos-blijde blankheid van eene gasthuis-non); de Marquise Jeanne de la
Châtaigneraye is zilverig-wit en heel eventjes rozig als een heusch markiezinnetje;
Mademoiselle Simone Beaumez, gij moet gelijken op de roos die uw naam draagt,
en blank is als de huid van eene meisjeskoon, en safranig als de huid van uw
zwanenhals. Gij statige tooneelspeelster, Mevr. Second Weber, terecht heet deze
bloem naar u, daar zij, elegant in hare sterkte, niet zeer zuiver, maar des te
aantrekkelijker rozig is. Gij zijt bleeker en sentimenteeler, Lady Ashtown. Magnifiek,
gij, Caroline Testout, in uw blijlevendige rozigheid.
En dan zijn daar de rooden: gemeen-rood als baksteen, blij-rood als krieken,
duister-rood als fluweelen koningmantels.
En dan zijn daar gele: zuur-gele als het geel van sommige Chineesche vazen;
safranig-gele als de sluier van Eros; diep-gele als het verholenste goud in heimelijke
Rajah-paleizen.
En daar zijn zwarte zelfs; zij heeten Alsace-Lorraine; zij zien er zwaar-moede en
wrokkig uit...
Maar hier zijn niet alleen rozen: daar hebt gij, op hun harige bladeren, de begonia's,
de rozige die dwergachtig zijn, en deze bonte groote, onrustig-gekartelde. Daar zijn
de strakke, de pronte geraniums, de rozige als naïef-preutsche burgernufjes in
zondagkleeren; de lichtend-roode als opzichtige ‘bonnes filles’, als goedlachsche
herbergprinsessen; en deze die van wisselende kleur zijn als oude, huidvlekkige
douairières.
Zie de groote, pepergeurige familie der dianthen, van den nederigen en liefelijken
anjer onzer tuinen,
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tot de zwarte, vreemd-bespikkelde, onrustwekkende Amerikaansche bloem, die
men nog nauwelijks tot hetzelfde geslacht gelooft te behooren. Zie, tusschen de
takken van rooden beuk, van fellen eschdoorn, van bloedenden eik, de menigte der
afgesneden bloemen, van stekeligen zilver-distel tot zedig heidekruid. De lobelia
voert de kleuren der Maagd Maria, de breede, paarse clematis is een kruis. Naast
de wuivige, de blauwe en de roode en de gele vlassen, naast de lage viooltjes, die,
na pensées te zijn geweest, weêr eenvoudig willen worden, staan de stijve,
vrank-kleurige zinnia's, de hardglimmige dahlia's, en de vreemd-schubbige stam
der oranje tritoma.
Roem van Gent rijzen, in de hooge vazen, de gladiolen, en sommige toonen een
hart dat vol gespat is met stollend bloed. De Spaansche erwten zijn een tallooze
vlucht van bonte vlinders. De petunia draagt een grillig kraagje, waar wit wisselt met
violet.
En het zijn de vroege chrysanten, die lichten als solfer. En het zijn de nymphea's,
de schuine wijnkleurige, en deze blanke, roze-bevlekte die zijn als het vleesch der
perzik, en deze breede gele...
Zoo was daar weêr veel schoonheid in Gent. Helaas, terwijl ik die schoonheid
hier onbeholpen tracht op te roepen, is alles verlept al en verwelkt, - behalve het
dierbaarste ervan: de herinnering...
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Te Beloeil
I
Beloeil, 25 Juli
‘Dans le vieux parc solitaire et glacé,
Deux ombres ont évoqué le passé.’
Verlaine.
Twee schimmen in het grootsche maar vriendelijke park van Beloeil; in het
regen-huiverende, October-kille park, een der weemoedigst-fastueuze, die mijn
heimwee naar schoonheid ooit heeft gekend, een park waar Watteau van geluk zou
hebben gesnikt: twee schimmen.
Als gij, wel te verstaan, zoo vriendelijk wilt zijn, ook mij voor een schim te houden.
Wat zou ik trouwens anders zijn, ik, die niet bedoel te wezen, immers, dan eene
weêrspiegeling, het weinig-materiëele beeld van een tijd, waar ik liefst geen al te
actief deel aan neem, die me telkens grieft als krassen op het glas, waar ik hem,
achter de harde veiligheid van het blinkende glas, in vertegenwoordig?
De andere schim, ik beken het, was échter: het was de schim van Mijnheer
Serjanszoon. Zijn manager in Vlaanderen, daartoe door wahlverwantschaft en
misschien wel ook door gemeenschap naar den bloede aangewezen, ik bedoel:
Herman Teirlinck, heeft hem te mijnen behoeve weêr maar eens opgeroepen en
naar Beloeil meêgegeven. Daar zou immers het eeuwfeest van Charles Joseph,
prince de Ligne, d'Ambloise et du Saint Empire gevierd worden bij heerlijke feesten
en het bij onze tijden passende congres. De vriend van Voltaire en van Jean
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Jacques Rousseau, van de groote Catharine, die hij ‘Catherine le Grand’ noemde,
en van Jozef den Tweede, zou in het ‘Belgische Versailles’ - in ons land toch vindt
men alles, zij het ook gereduceerd, wat Frankrijk aan schoonheid en grootheid biedt
- zou in zijn eigen Beloeil als veld-maarschalk in Oostenrijkschen dienst en als
hydrograaf, als voorlooper der Belgisch-Fransche letteren en als gastronoom, als
vertegenwoordiger der Waalsche idee en als tuinbouwer, als minnaar en als professor
van energie gehuldigd worden. En nu kende ik mijn Prince de Ligne wel eenigszins:
van mijn zevende jaar al, toen hij mij, van op het hoogste berd der vaderlijke
bibliotheek uit de vijf en dertig deelen zijner ‘Mélanges militaires, littéraires et
sentimentaires’ met schrik sloeg. Ik-zelf had in dien tijd al eenig proza begaan, dat
den dramatischen weg insloeg: ik was de auteur van ‘Grizard den Blinde’, drama,
en van ‘den Berchemschen Boer’, blijspel, waar ik later Shakespeare's ‘Merry Wives’
in herkennen zou. Die vijf-en-dertig deelen sloegen mij echter met verbijstering: hoe
was het mogelijk, dat één enkel mensch zooveel papier had vol gekregen! De
verbijstering ging met heiligen eerbied gepaard. ‘Sacrés ils sont, car personne n'y
touche’, zei eens Voltaire van een dichter, die Gewijde Zangen had gemaakt. Op
dezelfde wijze waren mij heilig de werken van den Prins: zóo, dat ik ze nimmer aan
dorst te raken... Later kreeg ik dieper bewustzijn van mijn plicht als Belg: ik las wel
een en ander van den man, die beweerde ‘qu'il faut toujours être plus spirituel qu'on
en a l'air’, waarop eene zijner vriendinnen antwoordde ‘qu'il semblait plus spirituel
qu'il ne l'était’, een die mijn
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vaderland de eer had aangedaan, in vreemden dienst een Belg te willen heeten en
als letterkundige, als soldaat, als hovenier, als vuurwerkmaker, als diplomaat, als
kok, en als ‘l'homme le plus léger de son siècle’, een Belg te zijn geweest, die als
Europeeër in zijn tijd toonaangevend in de wereld der alcoves als der krijgstenten
was; een Belg, die mij nogal beviel, omdat zijn geestelijk ras ten onzent zoo goed
als uitgestorven is; omdat wij, door de kultuur der bijzondere raseigenschappen
(een woord dat voor Charles-Joseph de Ligne Hebreeuwsch zou zijn geweest!),
ons van lieverlede en als opzettelijk van eene breedere menschelijkheid - waren wij
er dan ook slechts als ‘le plus grand des polissons’, gelijk een andere vrouw den
aangebeden Prins noemde, aan verbonden - scheiden en vervreemden zouden. Ik
had dien ouden Prince de Ligne, met het smal-hooge voorhoofd onder de
poederpruik, met den langen, fijnen en onderaan zinnelijken neus, met den dunnen,
spotzuchtigen mond, met de harde en wilskrachtige kin lief gekregen, al was het
dan ook zonder geestdrift. Zijn cynisme, niet altijd smaakvolle navolging van een
geestelijke vrijheid, die in Voltaire eene soms onpleizierige, soms
bewonderenswaardige, soms innemende, uiting vond, kwetste den levensernst en
de levensliefde, waar mijne generatie hare beste kracht in gevonden heeft; maar
het ging niet zonder eene aanminnelijke luchtigheid, waar onze tegenwoordige
aristocratie, zoo van naam als van kapitaal en zelfs van intellect, het niet bij haalt.
Vermits ik een Belg was, kon ik met dézen Belg heel goed, en zelfs heel deftig
uitpakken. Hij deed ons, Belgen van 1914, lang geen oneer aan. Alleen...
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Alleen waren wij niet meer zijne tijdgenooten.
En daarom kreeg ik van Herman Teirlinck zijn Mijnheer Serjanszoon meê.
Met de gevolgen, die gij zult komen te lezen.

II
26 Juli.
‘Deux ombres ont évoqué le passé.’
Ik ging dus, de hooge, maar kranke en gebogen gestalte van Mijnheer Serjanszoon
aan mijn arm. Hij had voor de gelegenheid, en ter eere van den Prins het
Oostenrijksche uniform aan, dat hij droeg voor de Brabantsche omwenteling, den
korten tijd dat hij onder de wapenen was geweest. Het regende. Het uitspansel was
eindeloos, was mistroostig eindeloos en grauw over de symmetrische tuinen en
hunne gesneden looveren. Grijs blokte het kasteel af, waar men geen leven
ontwaarde. Zwaar woog de arm van Mijnheer Serjanszoon op den mijne.
‘Gij zijt hier samengekomen,’ zeide hij, ‘om een congres te houden. In dit Beloeil,
in dit weidsche park, dat hij naar eigen inzichten had laten aanleggen en zelfs bij
de menigvuldige afwezigheid van zijn bewogen krijgsmansbestaan liet onderhouden
met al de zorgen van een weemoedig heimwee, wilt gij, letterkundigen, den grooten
Prins bezien op alle naden, onderzoeken langs alle kanten. Het spijt mij het u te
moeten zeggen: ik vrees dat de Prins u niet zou hebben begrepen.
Wel heeft hij, een enkel maal, een congres bijgewoond; en wélk congres: dat van
Weenen, waar over
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het lot van Europa beslist werd. Maar ik kan mij niet voorstellen, dat hij die stoornis
der wereldkaart beschouwde als iets gewenschts, al moest zij veel tot de oude orde
terugroepen. En ik leid dat misnoegen af uit het feit, dat hij gedurende de
werkzaamheden van dat congres verkoos te sterven. Had hij van uw congres
vernomen, of hebt gij liever, verneemt hij het in de Laatste Woonst, dan zal hij er
zich niet om belgen misschien, maar er dan toch om glimlachen.
De prince de Ligne, jonge vriend, zou er om glimlachen, eerst wel omdat gij en
uwe collega's hem nu waarlijk voor een letterkundige gaat houden. Waarom, zou
hij u vragen? Ik ben niet als Mijnheer de Voltaire, die zich in zijne tragedies eene
moreele roeping geeft, in zijne geschiedkundige werken de philosophie der
gebeurtenissen bestudeert, en met den lichtsten en betooverendsten der romans ik bedoel Candide - heel het wijsgeerig stelsel van Leibnitz aan het waggelen brengt.
Ik ben het niet als Jean Jacques Rousseau, mijn zonderlinge vriend zaliger, die,
waar hij geene systemen aan 't bouwen was, den drang moest voldoen naar
aanklagen van wantoestanden en van dezen die, meende hij, hem miskenden of
vervolgden. Wel heb ik vijf en dertig bundels “Mélanges” nagelaten: gij vindt er
vaudevilles in en werken over strategie, epigrammata en bemerkingen over tuinbouw;
gij vindt er echter nimmer dan den lust in terug, dat ik mij van den krijgsdienst zou
ontspannen bij de schermutselingen van den geest. En al ware het mij nu ook zoet,
natuurlijk, in de geheugenis der naneven te blijven wonen met een zachten lichtglans
om mijn kruin, dewijl ik ze een oogenblik heb kunnen
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bezighouden, laat staan vermaken: het laat mij nog niet toe, mij een letterkundige
te noemen, woord waar ik eene beteekenis aan hecht, welke het geschrijf van den
soldaat, die ik ben, nimmer bereiken kan.
Aldus zou de Prince de Ligne vermoedelijk hebben gesproken. Het ware eene
reden tot verwondering voor hem geweest, dat gij hem tot het voorwerp van een
Congres verheffen gingt. Niet dat ik, Serjanszoon, u niet tegen den Prins zou kunnen
verdedigen. Mijn sympathieke vriend Herman Teirlinck, die mij vele dingen van deze
nieuwe wereld heeft verklaard, zegde mij dat hij in hem het Romantisme voorzag hij mocht trouwens tot in 1874 blijven leven! - en men in zijn geschriften de eerste
klachten van den Weltschmerz, de eerste gemoedsbewegingen van Benjamin
Constant's “Adolphe” kan ontdekken. Het mag waar zijn, en bewijst dan in hoofdzaak
dat de Prins, die een der pittigste geesten van zijn tijd bezat, er ook een der
meest-opene en der vrijste bezat. Maar wil nog niet zeggen, dat hij, bewust en met
zekerheid, die nieuwe tijden, waarop Congressen gehouden worden, niet ingeluid,
maar zelfs maar voorbereid zou hebben.
Want de Prince de Ligne was, als echt edelman, die, in zijn bloed, een verleden
voert, dat tot den eersten kruistocht terugleidt, de Prins was
hardnekkig-behoudsgezind en duldde moeilijk nieuwigheden. Vriend wel van Voltaire,
vriend van Jean-Jacques, maar vriend ook van Catharina, was hij geen omwentelaar,
al moest hij er, tot zijn groot verdriet, met zijn keizer Jozef II in ruzie komen om eene
omwenteling, de Brabantsche, die hij heette opgestookt te hebben - terwijl hij noch-
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tans dezen, die hem zijne deelneming aan de revolutie betalen wilden met den titel
en rang van gouverneur, tot antwoord had gegeven: “Neen, 't is mij te koud; je ne
me révolte pas en hiver.” Uitspraak vol diepzinnigheid, mijn jonge vriend. Deze
scepticus, die wel de waarde inzag zoo van republiek als van koningschap, die
uitspraken heeft achtergelaten, waaruit zijne volkomene geestelijke onafhankelijkheid
tegenover grooten der aarde blijkt; maar niet te minder, uit eene geëerbiedigde
traditie, die hij beschouwde als een onwrikbare, zooniet goddelijke instelling, de
trouwste dienaar van zijn keizer bleef, en stierf met den kreet op zijne lippen van
“En avant! pour Marie Thérèse!”; deze cynische denker, die weleens dieper beet
dan hij-zelf bedoelde en er dan wel spijt over gevoeld zou hebben, was eerst en
vooral een individualiteit, die er vooral voor zorgde, zich niet door anderen en vooral
niet door de massa te laten beïnvloeden. Hij verafschuwde het Parijs van na 1789,
het Parijs, dat zijn geest had gevormd, en waar hij zooveel dankbaarheid aan
toedroeg, en dat nu nog wel een koning, maar nimmer goeden smaak, bloem van
het individualisme terug kan krijgen, zooals hij meende en zei.
Ziedaar wel waarom de Prince de Ligne van het congres, dat gij hem opdraagt,
en waarvan de wierook hem misschien wel aangenaam zou hebben gekitteld, ziedaar waarom hij uw congres, zooniet afgekeurd, dan toch minder begrepen zou
hebben. Een congres, is het niet een samenbrengen van oordeelen en
gevolgtrekkingen, die elkander trachten te beinvloeden en op elkander inwerken
willen? En dat gaat nu geheel tegen den geest van den Prins in, die, mocht hij het
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slagveld verlaten, kreeg hij oorlof aan het hof tot afscheid, - hij de soldaat en de
viveur - zich kwam verschuilen in deze weidsche en schoone eenzaamheid van
Beloeil, alléén met zijne zorgvuldig-raszuiver gehouden geestelijke personaliteit’.
Aldus sprak de heer Serjanszoon. Zijne magere, bevende hand wees over de
uitgestrektheid van het park, onder den regen, - solitaire et glacé. Wij gingen door
de gesneden lindenlanen, onder de suizende ‘charmilles’, door de dichte
looverkameren, waar het zoel en vochtig geurde. Even kabbelend dreef het water
van den uitgestrekten ‘Bassin de Neptune’ in kleine rilling door onzen rug. Het was
hier plechtig, en vriendelijk toch, nobel en vol aanminnigheid... De hand van
Serjanszoon over die treurende schoonheid, die bibberende liefde van den Prins;
de tuinen van zijn Beloeil. Wij zwegen. Het was of daar iets luisterde in de stilte...

III
27 Juli.
‘Zouden wij’, vroeg mij vanochtend Mijnheer Serjanszoon, in een der prilste
ochtenduren, en nog vóor alle werkzaamheid, ‘zouden wij ons onder dit dunne ontbijt
- koffie dun, en de boterhammen ook - niet onderhouden, in de eerste plaats, over
de feestelijkheden van dit congres, die, als van alle congres, er trouwens het
belangrijkste deel van uitmaken. Gij zult toegeven, dat zij uwen lezers meer belang
zullen inboezemen dan, bijvoorbeeld, de onderscheiden menu's van onze middagen
avondmalen, waar de plaatselijke koks geen schatten
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van verbeelding aan verkwisten, daar zij, die noodzakelijke voedingsoefening,
middag en avond telken male uit een schotel geroost rundvleesch bestonden, waarna
een schotel kalfsvleesch werd rondgediend: gezonde, maar nogal eentoonige
spijzen... Wat het geestelijk ons geboden voedsel betreft: deelt gij mijn oordeel niet,
dat wij het eveneens moeten laten bezinken, vóor wij tot eene beredeneerde
uiteenzetting overgaan?’
Ik was het gaarne met den heer Serjanszoon eens. Hij begon dan ook met blijkbaar
welgevallen. ‘Niet,’ zei ik, ‘dat ik deze feesten zoo heel en al waardig van den Prince
de Ligne zou achten. De Prins had veel verstand van het inrichten van feesten, en
sloeg wel eens zelf de hand aan 't werk, zoo door het leveren van
gelegenheidsstukjes in den geest van Molière's impromptu's, om er grooteren luister
aan bij te zetten. Uit zijne Laatste Woonst zal hij gisterenmiddag tallooze plaatselijke
pompiers voor het koninklijke perron van zijn kasteel voorbij zien hebben trekken:
die pompiers bewezen bij talrijke exemplaren dat zij in het uitoefenen van hun ambt,
dat een vol en heldhaftig ambt is, de ouderdomsgrens gaarne en met misprijzen
over het hoofd zien. - Dit was het eerste nummer van het feestprogramma. Daarna
zou, wist hij, zou ons, en hem, in open lucht, tusschen de boomen van zijn
hertenpark, eene vertooning worden geboden van “Colette et Lucas” een “vaudeville
mêlé d'ariettes”, die hij, eens in goede luim zijnde, schreef voor eigen vermaak, en
waar hij ook ditmaal misschien wel iets van verwachtte. Ik, mijn jonge vriend, ik
verwachtte er heel veel van. Toen ik aan uw arm kuierde, de overdadige menigte
mijdend,
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van het zoogezegde Fransche park, naar het zoogezegde Engelsche park (en een
ander maal zeg ik u wel een en ander van Beloeil's tuinen), toen wij samen, onder
de zachte namiddaglucht, kuierden, voorbij den grooten Neptunusvijver, die haast
zes hectaren watervlakte vertoont, naar dat “Parc au Daim”, waar men binnen hagen
van wilgeloover een orkest had geborgen, vóor een verhoog van zoden, dat toegang
gaf tot een Fransch paviljoentje, dat mij deed denken aan Trianon, popelde mijn
hart: ik zou mijn tijd zien herleven in zijn misschien meest-valsch, maar zeker
aanminnelijkst verschijnen: tusschen de herders en herderinnekens, den baljuw en
den lummeligen en ongelukkigen minnaar, waar wij onze gemakkelijke verteedering
en onze diepere teederheid gaarne in verbeeld zagen, te dien tijde. En ik zou het
doen, gezeten tusschen de nazaten van den adel van mijn land, van dat Waalsche
Brabant, dat aan Oostenrijk zoovele dappere soldaten en even dappere minnaars
heeft geleverd -; nazaten, wier dochters de nobele gratie en wat misprijzende gratie
der achttiende eeuw; wier zonen, bij de onveranderde vaderlijke gelaatstrekken,
zeker wel evenveel moed zouden weten te toonen, en waarvan men vertelt, dat zij
zich even galant weten te gedragen.
Het begon met eene recitatie uit 's Prinsen werk: eene onstuimige regenvlaag
kwam ze verstoren, zooals het lot is in België bij elke openlucht-vermakelijkheid.
En ik denk eraan: wat gaat gij, België, na de bestuurlijke scheiding, die een dubbel
vaderland schept, beginnen met den nationalen regen? Waar haalt gij ooit de dubbele
portie water? Daar mocht men wel eens aan denken!
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De vlaag dreef gelukkig over: “Colette et Lucas” kon beginnen. - Helaas, mijn vriend,
welke ontgoocheling!
Zeker, ik erkende den tekst van den Prince; en, gaat de gedachte nu ook niet
diep en is de draad der handeling nu ook niet zoo verwikkeld als in de stukken van
Mijnheer de Marivaux of van Sénancourt, de geestige en vlugge en gevatte gezegden
vervulden mij met vreugde. Maar, schijnt het, is de oorspronkelijke muziek voor de
lichte liedjes, die den tekst veraangenamen, verloren gegaan; men vroeg aan een,
trouwens - ik erken het - talentvol, musicus van Brussel een partituur! Ach, hadde
hij ze niet geschreven!... Geest van Grétry, hebt gij niet geweend, daarboven in den
hemel? Pergolese, hebt gij niet gehuiverd in uw graf?... Om mij fluisterde men
namen: zij gingen van Méhul tot Wagner, over Puccini en Reyer heen. Behalve den
eerste, zeggen die namen mij niets. Ik zag echter, dat zij met eenige verontwaardiging
werden uitgesproken, waar ik uit afleidde, dat zij met den geest van Charles Joseph,
Prince de Ligne, vermoedelijk maar weinig gemeens konden hebben...
De avond viel. In onze taveerne aten wij, voor de verscheidenheid, eerst roastbeef,
daarna kalfsvleesch. Toen was het de verlichting en het vuurwerk.
Neem mij niet kwalijk: in onzen tijd, dien van den Prins en den mijne, had men
daar blijkbaar andere meeningen over, dan thans het geval schijnt te zijn. Gaarne
zag men in het loover kiosken in Perzischen trant verrijzen en lichten opgesteld uit
kleurige vetpottekens. Ik zocht er, in de drukte, vergeefs naar, en tot mijn spijt. Al
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beken ik, dat de breede rood-en-gele guirlanden - 's Prinsen glorierijke kleuren nobel waren, en hunne vuren rijk aan de oranjeboomen van de oprijlaan en tusschen
de majesteitsvolle lijnen der lindendreven, terwijl duizend blauwende lichtjes het
uitgebreide vierkant van den grooten vijver afteekenden.
Achter dien vijver aan schoot men het vuurwerk af. Men maakte in mijn tijd veel
werk van vuurwerk. Dit van gisterenavond heeft mij zoowaar verrukt aan vuurpijlen,
aan laaiend-wentelende zonnen, aan uitspettering der veelkleurige sterren en het
eindboeket, dat zoowaar den hemel scheen te willen beschieten met waanzinnige
halsstarrigheid.
Doch, - ach jonge vriend, laat mij mijn hart luchten! - was dit het
achttiend'eeuwsche feest, dat Herman Teirlinck mij had voorgespiegeld, en voor
hetwelke ik er in had toegestemd, u naar Beloeil te vergezellen?... Helaas, mijn
vriend, ik ben onberekenbaar oud. Maar ik benijd uwe jeugd niet: uwe feesten zijn
niet zoo schoon als deze, waar mijne, zelfs posthume, herinnering op teert als op
een goddelijke ambrosia...’
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Prof. Dr. Julius Mac Leod †
9 Maart 1919
Met nijpende ontroering hebben de Vlamingen uit Brussel dezen ochtend het
afsterven vernomen van één der hoogststaande leiders der Vlaamsche Beweging.
Na prof. dr. van Gehuchten, na Lodewijk de Raet, na prof. dr. Verriest, verdwijnt
een man, die het levend bewijs van de mogelijkheid eener Vlaamsche zelfstandige
kultuur was - en sommigen hebben dit bewijs nog noodig! -, door in zich de fierheid
van zijn stambewustheid te vereenigen met eene algemeen-gewaardeerde
wetenschap; door het gezag van zijn naam als wetenschappelijk man, als geleerde,
te leenen aan den wil tot alzijdige ontwikkeling van het volk waartoe hij behoorde.
Van zulke alzijdige ontwikkeling was Mac Leod een prachtig voorbeeld:
kunstliefhebber in haast even hooge mate als natuurkenner, was hij het type van
den Vlaamschen geestesaristocraat, voornaam, zonder de minste terughoudende
verwaandheid, gul met al de gaven van zijn hart en van zijn brein, bedeeld tevens
in eenen schier ongelooflijken graad met uitstralende werkzaamheid, ook op gebieden
waar men zijne tusschenkomst niet zou hebben verwacht.
Ik ken hem van dichtbij sedert haast vijf-en-twintig jaar. Dikwijls riep hij mij naar
zijn gastvrij huis, vol verzamelingen aan prenten en historische penningen, aan
antiek porselein en aan oud zilverwerk. Het was een zeer oud landgoed, even buiten
de poorten van Gent gelegen in een weidsch park. Hoe zou een jong literator,
behekst
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door de schoonheidsidee, de uitnoodiging niet met gretigheid hebben beantwoord?
Maar niet tot genieten was men aldaar opgevorderd: de kokende geest van den
gastheer had mededeeling noodig; eischte van anderen, van jongeren, de daad
waar de vier-en-twintig uren van den dag te kort voor waren, wilde de aanzetter ze
zelf verrichten. Mac Leod miste kalmte misschien: de reden waarom 't opborrelend
initiatief, de electrische stroom van zijne gedachte weleens verloren liep in
onvoorbereide gronden, in veerkrachtig-weêrspannige moerassen; er was bij hem
gebrek aan wel-overwogen geleiding. Maar hoe groot, hoe veel te groot voor éen
enkel mensch, te veelomvangend, te zeer verscheiden, de geestelijke lading, de
aanhoudend-woelende inhoud van dat schoone, nerveuze, innemende, aangrijpende
hoofd! De vonken spatt'en uit; de stralen schoten en verlichtten de minstverwachte
vergezichten; Mac Leod was ze niet meester: hij had gemoederen, hij had hersenen
noodig die ze konden opvangen, ze konden verwerken tot nuttige kracht, tot
vruchtdragende daad, ze althans weêrspiegelen en weêrkaatsen zouden ter
algemeene verspreiding.
Maar die veelheid, die volheid des geestes, haar eigen niet meester: een warreboel
werd zij nooit, want zij was samengehouden door, samengebondeld tot eene eenheid.
Heel het leven, en zelfs het physische leven van Mac Leod was beheerscht door
de ééne idee: de grootheid van Vlaanderen. Dat hij kunst verzamelde en dat hij
wetenschappelijken arbeid verrichtte; dat hij kringen en tijdschriften stichtte waarin
alleen aan botanie werd gedaan, dan wel of hij ijverde op gebied van tooneel of van
kinderliteratuur; dat hij aan sociologie deed of
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den spoorslag gaf tot het bijeenroepen van taalkundig-historische congressen; dat
hij jonge artisten opspoorde en nog-onmondige studenten om zich heen verzamelde,
het had maar één doel, zooals het van ééne zelfde vleeschgeworden gedachte
uitging: de geestelijke heropbeuring van zijn geboorteland.
Men verweet hem gebrek aan vasthoudendheid, aan doordrijvingskracht: het is
alsof men hem een te veel aan ideaal zou hebben verweten. Mac Leod, prachtige
‘professeur d'énergie’, was dit in de eerste plaats als aanzetter, als krachtwekker.
Over de waarde van het wetenschappelijke werk, door hem zelf gepraesteerd,
vermag ik niet te oordeelen; als paedagoog was hij echter buitengewoon; het levende,
oproepende, aanschouwelijk-makende van zijn onderwijs was alleen bij dat van een
Pirenne te vergelijken. Maar het is vooral als gecultiveerd flamingant dat ik hem
waardeeren kan, en, mag hier het gebrek aan doorzettingsvermogen met eenigen
grond aangenomen, dan is tevens te erkennen dat het dient toegeschreven, eerst
aan den omvang van het gekozen en steeds uitdeinend arbeidsveld, ten tweede
aan de onbaatzuchtigheid van den mensch, ten derde - en vooral - aan de eerlijkheid,
de abrupte grootheid van het karakter.
Mac Leod bezat het argelooze talent, zich vijanden te maken, en het is eene eer,
voor wie met hem heeft omgegaan, zijn vijand niet geworden te zijn. Hij riep
ontwerpen - dat eener Vlaamsche Universiteit o.m. - hij riep vereenigingen - zooals
‘Dodonaea’ -, en congressen - als dat voor Genees- en Natuurkundige
wetenschappen - in het leven. Waren zij echter op
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weg van verwezenlijking of van bloei, dan liet Mac Leod ze heel dikwijls los, zonder
er zich verder om te bekommeren dan in een aanval van woede of in een vlaag van
spijtige ontgoocheling. En dit alleen omdat hij een onversaagd idealist was, die voor
menschelijke zwakheden, als daar zijn heerschzucht en berekening, niets dan
onmachtigen weêrzin overhad. Zeer jaloersch op de geheelheid, de
onaantastelijkheid van wat hij in zijn breed-ziend brein had opgebouwd (en hij bezat
het heldere genie, het zich onmiddellijk tot in de minste bijzonderheden voor te
stellen), kon hij moeilijk velen dat er aan getornd werd. Hierin was hij een artiest -,
dat hij moeilijk kritiek verdroeg; al zocht hij steeds medewerking, deze moest
geestelijk-passief blijven. En aldus kwam hij ertoe, de eigen geesteskinderen te
verketteren en zelfs te veroordeelen, eenmaal dat andermans handen ze aankleeden
gingen en ter wandeling medenemen. Waarbij komt dat hij-zelf met een
haast-ziekelijken kritischen zin behebt was, waar het om menschen ging die niet
volmaakt waren, - en wie is volmaakt? Daardoor ging hij zoo graag tegemoet al wat
jong, onverschrokken, belangeloos was. Daardoor had hij den scherpsten hekel
aan al wat zich overleverde aan de betrekkelijkheid. Deze man heeft gehaat; hij
heeft ontzettend geleden: hij deed het met dezelfde mate als hij liefhad en geloofde.
Toegeven kon hij niet; een zuiver romanticus, was zijn gebied het Absolute.
En dát is zijne kracht geweest: eene kracht waar alles op afstuit; het geeft tevens
de beteekenis aan van zijn invloed op de jongeren. Men moest niet te oud zijn om
met Mac Leod op vriendschappelijken voet te blijven;
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tenzij men vermocht op een aardgelijk, desnoods vijandelijk, geestesplan te staan.
Gelukkig zijn er heel veel die zulks vermogen in dit jonge land vol
gevoelsmenschen, waar men afschuw heeft voor al te veel water in zijn wijn...

De week van den vogel struis
15 Maart.
Welke éénige gelegenheid om u nogmaals te bewijzen, hoe prachtig ingelicht ik
toch ben!
Daar hebt gij de dubbele manifestatie, een nationalistische en een
internationalistische, in beide gevallen trouwens in hoofdzaak socialistische, waar
het over annexatie ging, en waarvan gij natuurlijk heel graag weten zoudt in welken
zin, pro of contra inlijving van grondgebied, zij dient opgevat. Want uit de bladen is
het waarlijk heel moeilijk op te maken, of de meerderheid der Belgen, die erbij
aanwezig waren, Staats-Vlaanderen ja dan niet willen binnenpalmen, en de
Hollandsche Limburgers tot Belgische Limburgers omscheppen willen. Beide
meetings, deze der Nationale Partij en deze der Socialistische partij, waren immers
onder de rumoerigste, die het een Brusselaar gegeven was, ooit bij te wonen. Eén
punt kwam er aan den dag, waarover eensgezindheid scheen te bestaan: de volkeren
alleen hebben het recht over hunne nationaliteit te beschikken; het is trouwens het
eenige punt, waar niemand in petto aan bleek te gelooven. Iedereen gaf toe, dat
uwe Zeeuwen en Limburgers mans en mondig genoeg waren om te weten wat zij
wilden;

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

461
maar de eenen trokken rechts, de anderen trokken links, en van het
beschikkingsrecht van genoemde bevolkingen bleef niet veel meer over, dan hetgeen
paste in de eischen der eenen en in de wenschen der anderen. Zoodat de
onpartijdige toeschouwer - een toehoorder durf ik hem niet te noemen, want van
de argumenten vóór of tegen was niet veel meer te hooren dan 't gefluit en gejoel
die ze uitlokten - zoodat de toeschouwer zonder vooroordeelen tot geen ander
besluit kon komen, dan dat er wel Belgen te vinden zijn, die de landkaart van Europa
te hunnen voordeele wenschen gewijzigd te zien, maar er toch op zijn minst even
veel kunnen aangewezen, die hunne geografische studies liefst niet herbeginnen...
Daar hebt gij ook de dubbele interview van minister Franck. De eerste interview,
in een Antwerpsch blad, had in de hoofdstad geen weêrklank gevonden; in de
tweede, deze der ‘Etoile belge’, preciseert onze eminente minister van koloniën
zijne zienswijze; zij is samen te vatten in deze tweeledigheid: wij moeten niet
annexeeren, én wij moeten vertrouwen hebben in onze vertegenwoordigers te Parijs.
De vraag rijst bij voornoemden onpartijdigen toeschouwer: bestaat er verband
tusschen de twee leden van deze gedachteoppering; moet men ze begrijpen als:
Minister Franck stelt het volste vertrouwen in onze gedelegeerden bij de
Vredesconferentie, dewijl hij het met dezen eens is dat van inlijvingen ten koste van
Holland geen spraak kan zijn? Die vraag hebben zich de annexionisten en
anti-annexionisten niet gesteld. Zij hebben alleen onthouden dat minister Franck u
gaarne Zeeland en Limburg, mits stroompolitie op Schelde en Maas, gunt; zij hebben
gevloekt en zij hebben
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gejuicht; en als onze premier, minister Delacroix, is komen verklaren: ‘Men heeft
mijn collega Franck niet goed begrepen, en al de leden van het cabinet zijn het over
de Belgische eischen eens’, dan nóg heeft men niet verder nagedacht; voor de
eenen blijft Franck het schurftig schaap in de regeering, volgens de anderen is hij
van die regeering de eenige die de zaak bij het rechte eind heeft; en...
Ja, hier is het geschikte oogenblik om een slip van den sluier op te heffen; thans
is het moment gekomen om te laten blijken, hoe goed ik weet hoe of het eigenlijk
met de zaken staat.
Hewel neen, ik zal u het fijne ervan niet mededeelen; ik zal u niet zeggen waarom
Kamiel Huysmans sommigen zijner socialistische collega's verweet eene beweging
voor te staan en te leiden, die gelijk staat met deze der ‘Action française’; ik zal u
niet zeggen wat ik aan minister Franck... niet heb gevraagd, zeker als ik was van
het antwoord. Want de waarheid is, dat ik maar één ding weet: dat niets zoo
onrustbarend is als de half-geheime diplomatie, die eene karakteristiek is van de
vredesconferentie, en hier in België als bij u in Holland zooveel kwaad bloed zet, hoogstwaarschijnlijk zonder groote reden. Want: wat heeft minister Hijmans aan de
conferentie in onzen naam gevraagd? Wij weten het niet. Wat heeft hij aan de
commissies voor Buitenlandsche Zaken van Kamer en Senaat medegedeeld? Wij
weten het niet. Wij weten alleen: er zijn ten onzent een aantal roerige annexionisten
die hem allerlei bedoelingen toeschrijven, welke wij niet controleeren kunnen; er
zijn nog veel meer anti-annexionisten die deze bedoelingen

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

463
bevechten, zonder ze goed te kennen. Wij weten verder dat een Belgisch minister
zich tegen inlijvingen verklaart, en dat het hoofd der Belgische regeering hierbij zegt:
in zake eischen zijn al de Belgische ministers het eens. Maar wij weten ook dat deze
verklaring dubbelzinnig kan zijn, en in den grond maar heel weinig verklaart, - althans
niet uitdrukkelijk zegt wat iedereen meent te begrijpen en wat misschien niemand
begrijpt.
Wat dan? - Het beneemt mij zoowaar den lust, vandaag voor een politiek profeet
door te gaan. Meer: het verleidt mij tot de politiek van den struisvogel. Ik heb
trouwens een tekst, die deze houding meer dan voldoende wettigt. Dien tekst ontleen
ik aan onzen minister van state Paul Seghers, en hij luidt: ‘De politiek van den dag
is de politiek van het dagelijksch brood.’
Vrees niet: ik verval niet voor de zooveelste maal in het verhaal van hoe goed,
of hoe slecht, wij het hier tegenwoordig in België hebben. Ik disch u geen lijstje van
prijzen op, geene vergelijkende tabel tusschen voorheen en thans. Want er is nog
een andere tekst, nietwaar, die zegt dat de mensch niet alleen leeft van het voedsel
des lichaams; er is, dat deze week ons terug heeft gevoerd naar het voedsel des
geestes en des gemoeds, waar wij Brusselaars vóór den oorlog op teerden, en dat
wij het met welgevallen genuttigd hebben. Een paar, niet zeer gewichtige, maar
zeer lokale feiten hebben ons naar oude usantiën ende costuymen teruggevoerd;
oude gewoonten hebben wij zien herleven, en, goed of slecht, zij billijken het, dat
ik mijne struisvogeloogen luik op binnen- en buitenlandsche politiek, om ze te
ontsluiten op langgeliefde zeden en gebruiken.
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Daar is bijvoorbeeld, dat ik deze dagen, voor 't eerst sedert den wapenstilstand,
vernomen heb van een passioneelen moord in de Hoogstraat. En geloof mij: dit
nieuwtje heeft menigen Brusselaar verkwikt.
De Hoogstraat, bronader van den Marollenwijk, kan moeilijk zonder passioneele
misdrijven. Zij behooren er tot het dagelijksch leven. Zij zijn er sedert den
Spaanschen tijd de kloekste instelling van, en als het ware de hoeksteen van het
zedelijke leven. De Hoogstraat is vol rumoerige danshuizen, gevaarlijk voor wie niet
tot den wijk behoort, eene behoefte voor wie er is geboren. De lieden zijn er
kalisthenisch aangelegd, van in den aanvang was dáár de Rythmus, met al zijne
driften-aankweekende eigenschappen. Onder die driften is de liefde de eerste, en
de tweede de jaloerschheid. Elke allegorie wapent de jaloerschheid met een mes,
en de plaats van het mes der jaloerschheid is eene vrouwenborst. En deze eeuwige
Hoogstraat-waarheden zijn deze week weêr maar eens gebleken. Een jongen heeft
er zijn meisje vermoord, naar den eisch der voorvaderlijke zeden. Ik herhaal het u:
wij keeren tot den ouden, goeden tijd terug.
Tweede terugkeer: de Warande ofte ‘Parc’ is weer opengesteld en voor het publiek
toegankelijk. En de gebeurtenis is te heugelijker, dat zij gebeurde onder de nationale
regenvlaag. Onder den stortvloed, die eveneens eene eeuwenoude Brusselsche
traditie is, ging koning Albert met burgemeester Max wandelen tusschen de heerlijke
lanen, waar de Duitschers eene ‘Tankstelle’, eene manege en een ganzenkweekerij
hadden ingericht. Weer speelde er het stedelijk muziekkorps opwekkende
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deuntjes ten behoeve van oude renteniertjes, melancholische kindermeisjes en
gratievolle babies. Niettegenstaande den regen, heeft de opgetogen jeugd er Zijne
Majesteit toegejuicht. Weer spuiten er de fonteinen, die wachten op de lentezon om
in duizenden regenbogende diamanten te schitteren. Weer harken er over donzen
grasperken de zorgzaam-trage hoveniers. En zoowaar: wij vergeten dat dit
beminnelijke oord ons ruim vier jaar gesloten werd als een verloren Paradijs, nu wij
ons weer met een mooi boek neer kunnen vleien onder een Venusbeeld met sierlijke
vormen.
En daar is eindelijk Manneken-Pis. - Een Fransch regiment, tijdelijk bij ons te gast,
heeft bij het afscheid nemen de echt-Fransche attentie gehad, den ‘oudsten Burger
van Brussel’ den graad van korporaal te vereeren, en het uniform te verstrekken,
dat erbij hoort. Een gansche dag heeft het eigenaardigste, misschien ook schoonste
monument van Brussel geprijkt in de kleeren van een Fransch ‘chasseur alpin’, het
heeft de decoratie gedragen, die het regiment op het slagveld heeft verdiend; men
heeft het bebloemd met seringen en mimosa's; men heeft eene serenade gespeeld
te zijner eere. Het Manneken is er argeloos-onverschillig aan gebleven; het heeft
niet opgehouden te... doen wat het nu sedert de zeventiende eeuw al doet. Maar
de Brusselaars waren opgetogen: de hulde aan Manneken-Pis was eene hulde aan
ons Brussel van het verleden, het Brussel van vóór den oorlog...
En om het te relateeren, heb ik er heden van afgezien, door te gaan voor den op
politiek gebied steeds goedingelichten correspondent, die ik dan toch ben.
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Choregraphie
5 September.
Het oude heertje was blijkbaar nijdig. In de duisternis der zaal, tegen het felle
tooneellicht aan, zag ik, vlak vóór mij, binnen een halos van veelkleurige klaarte,
zijn vogelkopje bewegen, zoo driftig dat het mij rustig zien en genieten ontzegde en
mij zelf korzelig maakte. Deze ‘empêcheur de danser en rond’ - hij was het in aller
daad -, deze zwijgzame, maar te kriegelere aanklager, deze
protestaanteekenaar-zonder-woorden maar die het te uitdrukkelijker in gebaren
was, hij belette het egoïstisch genot van de eigene oordeelvorming. Want ik had
mij van dezen avond eene nieuwe weelde, althans eene nieuwe streeling der
eigenliefde voorgesteld: ik zou eindelijk weten wat ik moest denken over de
Russische balletten.
Neemt het mij niet kwalijk: ik die de vaste overtuiging koester, op de hoogte der
kunst van mijn tijd te zijn; ik, voor wien kubisme en expressionisme, voor wien vooral
futurisme tot een vermoeid verleden behooren; ik die geen muziek meer genieten
kan of zij moet uit China komen, tenzij ze, vier eeuwen vóór Christus, op het eiland
Creta ontstond; ik die de meening ben toegedaan dat het schoonste vers in eene
algebraïsche formule is te zien (wat zijt gij ver, unanimisme der jonge Franschen
en imagisme der jonge Engelschen, om te zwijgen van het dynamisme van onzen
talentvollen Pol van Ostaye!); ik die, jongste tijdgenoot van het Théâtre libre mij niet
meer beet laat nemen door de mystificatie van Claudel's mysticisme, - ik ignoreerde
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zoowaar tot op heden-avond de Russische balletten.
Het is wel eenigszins mijne eigene schuld: vlak vóór den oorlog kregen wij hier
eenige dansvertooningen, die ik helaas verwaarloosde, wellicht uit podagrischen
nijd. Maar de groote schuldenaar is toch de oorlog: ook hiervan kan ik hem
aanklagen, dat hij mij heeft belet, Nijinski in levenden lijve te zien wippen. Is dit den
oorlog een verwijt? Ik verhaast mij ontkennend te antwoorden: wij beleefden hier,
zelfs in tijden van verdooving, emoties geweldig genoeg, om den Londenaars, die
er zich aan vergaapten, het genot der Oost-Europeesche callisthenie te gunnen.
Slechts één enkel maal onder den vijfjarigen volkerenmoord heb ik hartgrondelijk
om gebrek aan schoonheidsgenieting getreurd: toen ik in de N.R.Ct. gelezen heb
dat men uit de Egeïsche zavelen den torso van eene pril-jeugdige Aphrodite had
opgedolven; en dien dag heb ik mij verweten, al te zeer, en onverwoestelijk, een
estheet te zijn...
De hiaat nu in mijne geestelijke opvoeding zou vandaag worden gedempt: in
Belgisch gewaad weliswaar, ik bedoel: naar Belgische verwerking, maar met de
gewone nauwgezetheid en bekwamen schoonheidszin, zouden wij op
Rimsky-Korsakow's ‘Sheherazade’ naar Russische wijze zien dansen. Het zou wel
het oer-echte niet zijn, met Bakst en de oorspronkelijke corypheeën; weêr kregen
wij, weliswaar, slechts ersatz. Daar heeft de bezetting ons echter te zeer vertrouwd
meê gemaakt, dan dat wij er den zeer bijzonderen bij-smaak als eene nieuwe
eigenaardigheid niet van zouden waardeeren: prikkel trouwens onzer fantazie, die,
bij het vormen van een oordeel, van onschatbare waarde is. Met evenveel
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toegeeflijkheid als nieuwsgierigheid had ik mij dan ook in mijn fauteuil neergezet;
over verbluffend-knappe décors zag ik kleurige lichtbondels evoluëeren; ik zag een
sultan, en ik zag odalisken; ik zag mannelijke en vrouwelijke slaven, aan wier
Oostersch-rijken dos hunne sociale positie niet te verkennen was; ik zag schoone
gebaren maken uit handen en voeten; ik zag minnekoozen en ik zag vermoorden,
en dit alles tot illustratie van eene muziek, die heel goed het tegenovergestelde had
kunnen beteekenen, en die feitelijk, bij al die felheid van kleur en beweging, wel wat
hinderlijk deed. Ik zag echter vooral, ik zag in hoofdzaak dien duisteren bal bewegen,
als de vlek, die men in het oog behoudt, als men te lang in de zon heeft gekeken;
ik zag, boven het witte reepje van het boordje, het vinnige koppeke van het
blijkbaar-misnoegde heertje, dat vlak vóór mij zat, en mijn aangroeiend oordeel
telkens verhakkelen kwam en in heel kleine brokjes hakken. Ik zag dat
mephistophelisch verneinen, dat mijn genot telkens tegensprak, en ik ging mij
zoowaar boos maken, - toen ik daar ineens bemerkte, dat op wat trompettengeschal
het gordijn ineenviel en de zaal weêr licht werd, als hadden daar nooit Russische
balletten bestaan.
Dit zou dus voor mijn esthetisch repertoire weêr maar eens een verloren avond
zijn; ik kon mij immers met de definitie niet tevreden stellen, dat een Russisch ballet
is: het onhebbelijke schudden, tegen schelle beweging aan, van het hoofd eens
ouden heeren. Ik zou mij dan ook op dien pijnlijken indruk verwijderen, toen daar
ineens de oude heer-zelf voor eene heel wat betere definitie zorgde. Driftig boog
hij naar de jonge vrouw,

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

469
die naast hem zat, en die ik kende als eene trouwe bezoekster onzer modernste
kunsttentoonstellingen. En ik hoorde hem zeggen:
- ‘Mevrouw, ik wist niet dat gij zoo onzedelijk waart!’
Zij schrok, al glimlachte zij. Die glimlach zette hem tot nog grootere impertinentie
aan. Hij vervolgde:
- ‘En zoo verstoken van allen geest, Mevrouw!’
Zij hief haar waaiertje op, een heel klein waaiertje, dat eene meeuw verbeeldde
met uitgespreide vlerken. Zij tikte op zijne vingeren. Het vervulde hem met behagen,
en zelfvoldaan ging hij met grijsaardsgratie kwelen:
‘Neem mij niet kwalijk, Mevrouw: niet zoozeer op u, als op heel uwe generatie,
of heel dezen verderfelijken tijd heb ik het gemunt. Vrees niet: dit is de vrucht niet
van eene vergelijking, want ik voel mij werkelijk nog te jong om een laudator der
verleden tijden te zijn, die ik geenszins meer dan volmaakt verleden tijden acht. Elk
het zijne, mevrouw: ik betreur wel eenigszins wat ik verloren heb, maar schat te
hooger wat mij nog is gegund. Helaas, geef toe dat gij, ik bedoel: uw generatie, mij
niet veel meer te bieden hebt.
Want: wat biedt gij mij? - Onlangs ging ik naar de Gaîté, en zag er “Phi-Phi”, door
de auteurs zelf eene libertijnsche operette geheeten. Feitelijk was dat libertijnsche
ervan niet veel meer dan pessimisme, terwijl de operette een zeer slechte navolging
was van... laat ons zeggen Offenbach's “Belle Hélène”. Dat meesterstukje uit mijne
jeugd bedoelde ook misschien wel libertijnsch te zijn: het misbruik van prikkels
stompt de zintuigen af,
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zoodat ik mij niet goed meer herinner of wij die schoone-Helena als libertijnsche
aanvoelden. Eén ding herinner ik mij echter uit het jaar 1864, het geboortejaar van
bedoeld meesterstukje, wél: onze libertinage was geestigsentimenteel. Heel die tijd
stond in het teeken van sentimentaliteit: déze in het teeken van pessimisme. Dat
“Phi-Phi” bijvoorbeeld is ook wel geestig, maar het is pessimistisch, en het bewijs
vind ik in het feit dat de actrices geen maillot meer dragen. Wij, in de jaren 60, wilden
de sentimenteele illusie van het libertijnsch naakte: wij deden onze actrices een
maillot aan van een absurd-rozige kleur; gijlieden van de jaren 1920, gij wilt het
libertijnsch naakte in al zijne natuurlijke grauwheid. En ik wensch u er geen geluk
meê, mevrouw...
Dezer dagen ben ik ook naar “Le Coucher de la Mariée” geweest: die vertooning
is wel heel erg meêgevallen. Want hier was wel degelijk geest, en goede geest, hoe
dan ook pastichegeest. Er was sentimentaliteit ook, Mevrouw, misschien een beetje
valsche sentimentaliteit, sentimentaliteit zonder vlam, maar die mij, die de jaren 60
mocht beleven, toch aangenaam streelde als een geur van het verleden. Helaas,
er komt een bed in dat stuk, mevrouw, een dom bed, een bed dat tot niets dient,
doch... dat zich aan de schrijvers had opgedrongen, omdat tegenwoordig geen enkel
stuk nog succes kan hebben, waar geen bed in komt. En ook dáár kan ik u geen
geluk meê wenschen...
Op geen van beide vertooningen mocht ik u ontmoeten, mevrouw. Gij zegt dat
het daar de plaats niet was van eene vrouw die zichzelf respecteert. Laat mij toe,
te glimlachen; laat mij toe, te zeggen dat zulke woorden
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ten hoogste in den mond van mevrouw uwe grootmoeder zouden hebben gepast,
die zich, jong-gehuwde, ergerde om Madame Bovary en om de Fleurs du Mal, deze
zedelooze boeken, waar zij trouwens in petto meê dweepte vanwege onze
toenmalige sentimentaliteit, weet u. - Neen, heusch, mevrouw: “Le coucher de la
mariée”, noch zelfs “Phi-Phi” moesten u schandaliseeren, want, niettegenstaande
het pessimistische cynisme der grauwnaakte dijen, niettegenstaande het
onhebbelijk-onvermijdelijke bed, is er in beide stukken toch nog wel eenige geest
te vinden: een geest uwer onwaardig, ik geef het toe, maar die...
Gij duidt het mij heel zeker ten kwade, mevrouw, maar gij, die niet naar libertijnsche
operettes en niet naar blijspelen-met-bedden gaat, gij komt naar de Russische
balletten en bezoekt trouw de kinema, en zie: dát vind ik véél erger. - Wat immers
maakt den bijval der kinema uit? Dat men er alleen bij kijken, niet eens bij luisteren
en allerminst bij denken moet. Wat maakt den bijval der Russische balletten uit?
Geef gij, bid ik u, zélf het antwoord... Och, ik weet het, er is Mejuffrouw Cerny, onze
danseuse étoile, heel wat oefening toe noodig geweest om zoo gratievol op te
treden; en Delécluze is een goed décorateur; en Ambrosiny is een régisseur uit de
duizend. Maar... wij hebben er zoowaar de muziek van Rimsky bij vergeten, en...
dat deden de danseuses ook wel, eenmaal dat zij den rhythmus beet hadden. Want
wáár was het ons om te doen (ik klaag hierbij me-zelf aan, Mevrouw, want ik heb
heftig moeten reageeren)? Het was ons te doen om het zintuigelijk genot, om niets
anders dan om de streeling onzer blikken,
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waarbij het geestelijke element, de muziek, ten onder ging, en misschien wel
verkracht werd, want ik betwijfel of de toondichter zijne bedoeling terug zou vinden
in de evoluties van al deze lichte dames en heeren.
Begrijpt u mij, mevrouw?: de Russische balletten, zoogoed als de kinema die gij
wekelijks bezoekt, zijn er alleen voor onze zintuigen, en ten hoogste tot het schokken
van onze grofste zinnelijkheid, eene zinnelijkheid zonder het excuus van nu en dan
een misschien libertijnsch, maar dan toch geestig calembour. En dát is het
diep-onzedelijke van uw gedrag, mevrouw. Gij wilt nog wel naar de komedie, maar
op voorwaarde dat er niet meer gesproken worde. Zelfs de pantomime jaagt u schrik
aan: zij kon eens eenige inspanning vergen. Terwijl het Russisch ballet, waar heel
dikwijls de muziek geen ander belang meer heeft dan tot het regelen van passen
en flikkers, waar het kleurig decor emotieloos, dewijl, bij definitie, louter decoratief
is, waar...’
Het oude heertje zweeg: hij merkte ineens dat de zaal was leeggeloopen, dat het
electrisch licht voor een helft uit was, en dat zorgvuldige ouvreuses de fauteuils met
groene reepen lijnwaad dekten. Eerst dan bemerkte hij mijne aanwezigheid, en dat
ik onbescheiden geluisterd had.
‘Is u soms Meneer Rimsky-Korsakow, dat u zooveel belang stelt in deze losse
opmerkingen?’ vroeg hij glimlachend, na eene korte aarzeling.
Ik antwoordde beleefd, dat hij mijne onbeschoftheid alleen aan de diepe interesse
moest wijten, die zijne woorden mij hadden ingeboezemd.
‘Och,’ zei hij, terwijl hij de jongedame voor zich
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aan doorliet, ‘zoo ernstig moet gij dat niet opnemen. Wellicht drijf ik, met mijn verwijt
van domheid en onzedelijkheid, de zaken wat heel ver. Laforgue zei immers: “Je
suis si exténué d'art,” en Mallarmé: “La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres.”
Ik begrijp die beuheid: wij hebben te veel geest verspild, te veel vernuft vergooid,
en al te dikwijls zedelijkheid en onzedelijkheid doorelkaar verhaspeld, dan dat het
niet gezond zou zijn, nu nog alleen te genieten van kunst-der-oppervlakte, van
barbaarsch-Russische balletten.’
Wij traden samen buiten. Het was een heerlijke zomer-nacht, één dier nachten
waarbij men zijn hart haast hoorbaar kloppen voelt.
‘En nochtans...’, meende het oude heertje...

De warande der nationale dieren
17 September.
Was ik een psycholoog naar den aard en het hart van Freud, dan zou ik mij heel
ernstig afvragen, waarom wij Belgen, Walen als Vlamingen, er eene bij uitstek
drastische heraldiek op na houden. Onze wapenkundige beesten zijn bewegende
beesten, voor zoover ze althans in het volksbegrip bestaan. Onze Vlaamsche leeuw
heeft altijd geklauwd, totdat Guido Gezelle hem leerde dansen, hetgeen de
volksmond hem thans, niet zeer eerbiedig, bij voorkeur laat doen. Wat de Waalsche
haan betreft: hij kraait; hij kraait, zooals gij hier hebt kunnen vernemen, meer dan
ooit. De Duitschers hadden hem van het voetstuk waar, kort vóór den oorlog, walloni-
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seerende Walen en België-minnende Franschen hem te Jemappes hadden geplaatst,
weggenomen: het Duitsche voorwendsel, een ‘categorische imperatief’, was hun
gebrek aan koper, en deze zeer schoone haan was vervaardigd uit koper der eerste
hoedanigheid. Ik ben er echter niet zeer zeker van dat het vooral het kraaien van
den haan niet was, die ze stoorde; dat kraaien tergde ze: het belette ze te slapen;
en zoo ging de schreeuwerige symbolische haan den vorm in die, ‘festgemauert in
der Erde’, zooveel Belgisch brons verslond. Niet zoodra echter waren zij vrij, of de
Walen lieten een nieuwen haan gieten, schonken hem aan zijn voetstuk terug, en
daar staat hij nu weer te kraaien.
Een ander Belgisch beest, en een veel grooter, mocht aan het lot van den haan
ontsnappen: het is de leeuw van Waterloo. Het is een ‘geallieerd’ beest, maar uit
een tijd, dat de alliantie uit andere deelen bestond, en dat Duitschland, of althans
Pruisen, er zijn partij in speelde, - iets waar de leeuw vermoedelijk zijn behoud aan
dankt. Die leeuw nu vertoont eene bijzonderheid, die misschien wel is te wijten aan
het feit dat hij niet zuiver Belgisch is: niet alleen onthoudt hij zich van allen dans,
maar zelfs van alle andere beweging. Het is een zeer rustige, een ietwat vadsige
leeuw, zóó vol zoetheid, dat oningewijden hem voor een poedel houden. Die
onverstoorbaarheid heeft dan ook ergernis verwekt, en het heeft een Waalschen
volksvertegenwoordiger niet zoo heel veel moeite gekost, een argument te vinden
om dien ón-Belgischen, laat staan ón-Vlaamschen leeuw... een dansje te leeren.
Hij stond namelijk met zijn goedmoedigen muil naar Frankrijk gekeerd. De
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gebeurtenissen van ruim eene eeuw geleden hadden weliswaar die houding, of
beter: die stand, gebillijkt. Na Waterloo, heeft de wereld nu echter een tweede
‘changement de front’ gekend, en... de goedige, maar star-naar-Frankrijk-gerichte
onaantastelijkheid van het beest kon Frankrijk eens gramstorig maken. Men vroeg
dus den bevoegden minister, den willigen leeuw maar nu eens tot eenige beweging
te vermurwen: juist vanwege zijne goedzakkigheid zou de leeuw er wel niets tegen
hebben, nu eens andere horizonnen te overschouwen. In Duitschland gaat het er
juist nogal aardig toe: eene zwenking naar het Oosten toe, waar de verbondene
legers aan de Wacht am Rhein eene nieuwe beteekenis geven, zou zijne
beschermende rustigheid eene symboliek verstrekken, bij dewelke wij den
gealliëerden een nieuw blijk onzer verknochtheid zouden vermogen te geven. De
bevoegde minister echter gaf niet toe: hij houdt meer van historie dan van
symbolisme.
Misschien vond hij ook wel, dat die Waterloosche leeuw in onze nationale zoölogie
eene gelukkige afwisseling bracht. En aldus kwam hij in openlijk conflict met den
heer Destrée, die in petto gaarne alle leeuwen door hanen wou vervangen, en met
het voorstel voor den dag kwam, den leeuw eene spil door het lijf te steken, en hem
te verheffen tot den rang van nationalen... weerhaan. Waarbij hij beweeglijker zou
worden, dan welk onzer vaderlandsche dieren.
De leeuw echter behield zijn vasten stand. Tot daar, zeer onverwacht, een ander
dier, en weer een vogel, in onze heraldische gaarde zulke herrie ging verwekken,
dat hij wel alle aandacht op zich vestigde en dat dezen,
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die er gisteren nooit van hadden gehoord, er in eens de hersenen vol van hadden.
Deze vogel, die ineens aan de Belgische lever kwam knagen, was de Blauwvoet.
Borms, ter dood veroordeeld, had, tot veler Belgen verbazing, gevraagd of de
Blauwvoet vloog. En nu wilde ieder weten, tot in het verst-verstoken hoekje van
Wallonië, wie eigenlijk die Blauwvoet was.
Een Waalsch literator vond de uitlegging: die stormverwekkende Blauwvoet was
eene Vlaamsche incarnatie van den bekenden reus Adamastor, bezongen in de
Lusiades. Zijn naam dankte hij eenvoudig aan de loodblauwe kleur der
onweêrsgolven, begrijpt u? Hij was dus een stormmythus, zooals men die ook in
de Grieksche mythologie aantreft.
Mis, zei een ander ethnoloog-folklorist: de blauwvoet is een soort meeuw (waarbij
hij gelijk had), die als een symbool vastzat op den helm der Noormannen. Waar de
Noormannen opdaagden, was het niet alleen storm op zee, maar ook storm in den
lande.
‘Goed, maar wat heeft Borms met de Noormannen te maken?’, gingen weetgierige
dagbladlezers vragen. En nu kwamen allerlei verklaringen los, alle meer of min
historisch, die 't verzamelen waard zouden zijn onder den titel van: ‘Hoe schrijf ik
geschiedenis’. Een ding kwam eindelijk deze week vast te staan: het verband
tusschen den Blauwvoet en Albrecht Rodenbach. Feitelijk was die Albrecht
Rodenbach ook al eene noviteit in de Belgische intellectualiteit. Een paar, zéér
ontwikkelden buiten het Vlaamsche kamp, die achting wilden betoonen voor onze
‘seconde littérature nationale’, hadden vroeger wel eens gewaagd van ‘l'abbé
Rodenbach’: dezelfde
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lieden die ik ook eens van ‘l'abbé Stijn Streuvels’ hoorde praten, en die niet zouden
hebben geaarzeld het te hebben over ‘l'abbé Herman Teirlinck’, indien Teirlinck als
Brusselsche personaliteit niet zoo goed bekend was. Want, evenwaar als al onze
heraldieke beesten futuristisch-beweeglijk zijn, is het in de Fransch-Belgische pers
een axioma, dat men geen Vlaamsch schrijver kan zijn, zonder tevens een ‘abbé’
te wezen. De feesten van Roeselare nu deden de schellen van vele oogen vallen:
Rodenbach zag er alles behalve als een ‘abbé’ uit, en de Blauwvoet, als een valk
op zijne vuist, had niets Noormansch aan zich. Welke nu de verwantschap was
tusschen deze beiden? Ten behoeve van zelfs Vlaamsche en bovendien
Vlaamschgezinde lezers, ging een redacteur van den Brusselschen ‘Standaard’ het
vragen aan Hugo Verriest, die gezapig en met zoet-gevooisde stemme begon:
‘Er zijn eigenlijk drie blauwvoeten...’
Gij begrijpt, geachte lezeressen en lezers, dat dit den Belgischen publieke wat
veel is. Van den Blauwvoet is dienzelfden publieke voorloopig alleen duidelijk,
overtuigend-duidelijk want binnen de nationale traditie, dat - hij vliegt, zooals de
haan met veel krop- en vlerkenbeweging kraait, en de leeuw, voor zooverre niet te
Waterloo, bij Van Peene klauwt en bij Gezelle danst.
Op dat vliegen komt het aan, en dat had Baaske onmiddellijk begrepen. Baaske
is de waard uit een zeer literaire kroeg. Nauwelijks had hij van den Blauwvoet
vernomen, die vliegt als het storm op zee is, of diepzinnig verklaarde hij:
‘Mijnheer, ik begrijp dat. Ik begrijp, wat zij met dien
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blauwvoet bedoelen. Zietde wel, ik ben, gij weet het, een duivenliefhebber. Ik ook
ik heb er, van die blauwvoeten: ik bedoel “voyageurs” met blauwe voeten. Hewel,
als het storm op zee is, dan kunnen zij niet vliegen. Neen, mijnheer, zij kunnen niet
vliegen als het stormt. Hewel, ik zeg u, als die blauwpoot, de blauwpoot van de
flaminganten, wél kan vliegen als het onweêr is, dan moet het een fameuze zijn,
een “charel”, ééne uit de duizend.’
En, zeer tevreden over zijne uitlegging:
‘De Blauwvoet, die moet iets zijn als... de valavond.’
Waarbij, tot beter begrip, dient gezegd, dat bij valavond Baaske gaarne zit te
schemeren, met ernst den grond der dingen bemijmert, de gewichtigste
gebeurtenissen uit zijn bestaan memoreert, zijne liefste verlangens in zich rijpen
voelt, en... er doorgaans bij in 't slaap valt, wat hem geregeld ergert.

Een gedenkteeken
12 October.
Daareven heeft men, met eene schoone redevoering van den dichter Albert
Giraud, in aanwezigheid van gansch het Fransch-Belgische letterbent, een nog wat
fonkel-nieuw, trouwens niet heel mooi gedenkteeken onthuld ter eere van Max
Waller, en die onthulling had ook voor het, niet-officieel vertegenwoordigd, noch
zelfs uitgenoodigd Vlaamsch-Belgische letterbent wel eenige beteekenis. Zoowel
de ‘jongere’ Vlaamsche schrijvers als de, niet veel oudere, Fransch-Belgische
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‘jongere’ schrijvers, die nu allen op zijn minst diep in de vijftig zijn, hebben wel wat
aan Max Waller, althans aan de ‘Jeune Belgique’ die hij belichaamde, te danken.
Want Max Waller, veel meer dan een auteur, dan een dichter, dan eene literaire
personaliteit, is een teeken, een symbool, de samenvatting van een omwentelenden
tijd, waar zoo Vlamingen als Walen zich in herkennen. Als zulkdanig verdient hij
dan ook hier met enkele woorden te worden herdacht.
Het stond, aanvang der jaren tachtig, in België, met de letteren even slecht gesteld
als in Holland, en met de Fransch-Belgische nog slechter dan met de Vlaamsche.
Terwijl wij, in de Vlaamsche moedertaal, bij den nog zeer frisschen uitbloei van
Conscience, konden wijzen op den zich in realistischen zin ontwikkelenden Jan van
Beers, op den forsch-bitteren Vuylsteke, op den lossen De Geyter, om te zwijgen
van thans nog steeds stand houdende figuren als de Loveling's en De la Montagne;
om niet te reppen van een eeuwigen lentegod als Albrecht Rodenbach; om, eindelijk,
in ons den lof te bedwingen van onzen grooten Guido Gezelle, - terwijl Vlaanderen
kon wijzen op een letterkundig landouw, waar, boven dauw-blinkende grassprietjes
uit en enkele geurige bloemen, een paar krachtig-slanke boomen ten hemel rezen,
was de Fransch-Belgische literatuur niet veel meer dan eene wel-verzorgde, eene
net-gekapte, eene glad-geschoren parkzode, waar het nederigste madeliefje eene
storende vlek in geleek. Een paar jonge veulens - hun namen waren Camille
Lemonnier en Edmond Picard - wekten er schandaal door eene joelende
levensechtheid, die, toen voor uitbundig gescholden, ons thans
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tamelijk mat voorkomt. De oude heeren en dames - er waren daar ook een paar
crinoline-dames bij -, eigenaars van het beminnelijke grasperk, gedachten gaarne
Ponsard en smolten weg bij Lamartine, al waren, in 't geniep, Anaïs Ségalas en
Bernardin de St. Pierre dan toch de lievelings-auteurs. Bij Victor Hugo werden de
brauwen saâmgetrokken; bij Musset werden ze hoog opgehaald; bij Alfred de Vigny
werd heftig neen-geknikt. Want zelfs de nationale glorie van een André van Hasselt
vermochten zij niet goed te slikken of althans te verduwen; terwijl de fijne,
schrander-gevoelige Pirmez voor hen de ‘noble solitaire’ bleef, dien zij niet storen
wilden, overmits hij ze niet heel erg stoorde. - Ik ken heel goed de samenstelling
van eene bibliotheek uit dien tijd: de bibliotheek van een ‘geletterden’ burger, van
een ontwikkelde. De eereplaats werd er bekleed door Buffon... achter wien zich
Paul de Kock verdook. Hetgeen wil zeggen dat Barthélémy's ‘Voyage du Jeune
Anacharsis’ er beter in te vinden was dan Balzac's ‘Comédie humaine’, al stonden
er ‘Les Trois Mousquetaires’ naast de ‘Poésies de Jean-Baptiste Rousseau’.
In zulke boekerij, stel ik mij voor, heeft de zeer jonge Max Waller, die geen dertig
jaar oud werd, zijn eerste geestesvoedsel gevonden. Geen wonder dat hij zich met
gretigheid wierp op Gautier en op Flaubert, op Baudelaire en op Zola, op Banville
en op Daudet, die daar ook misschien wel aanwezig waren, maar verborgen zaten
achter een lijvigen Littré. Het is dan ook met misschienoverdreven afschuw voor al
het andere, dat de geestdriftige letter-tukke jongeling, lichamelijk-schoon,
geestelijk-aantrekkelijk als onze Albrecht Rodenbach, een
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gansche schare ‘jongere’ auteurs om zich vereenigde en om de ‘Jeune Belgique’,
die, ten onzent en haast tezelfder tijd, de rol zou spelen van, ten uwent, ‘de Nieuwe
Gids’; met een Johannes de Dooper die Camille Lemonnier was, een
officieel-genegeerde Camille Lemonnier welke er het revolutionaire bent te liever
om werd. Onder dat bent van talentvolle jonge mannen was een vrouw, eene
Fransch-schrijvende Hollandsche; haar naam is Hélène Swarth, thans in haar land
als zestigjarige gevierd, en die het relaas over de Max Waller-huldiging niet zonder
weemoed lezen zal.
Stichter van ‘La Jeune Belgique’, was Max Waller nochtans geen vestiger van
een school. Hij bondelde zeer uiteenloopende krachten, bracht een Maeterlinck
naast een Verhaeren, een Georges Rodenbach naast een Eekhoud, ruimde plaats
in voor dezen die, nauwelijks tien jaar later, als Giraud en Gilkin, traditionalisten
zouden wezen, naast anderen welke eerst morgen misschien ten volle zullen worden
gewaardeerd, als onze goddelijke Van Lerberghe en de zich-zelf-verbergende
Maubel. Ook die toenmalige jongeren voelden weliswaar, in meerdere of mindere
mate, bewust of onbewust, Vlaamsch of Waalsch; zij waren echter geenszins door
een bindende strijdidee bezield, tenzij voor de perfectie van de fraaie letteren. Toen,
een tiental jaren later, de jongere Vlamingen ‘Van Nu en Straks’ zouden stichten,
literair bevrijd zoo door ‘Jeune Belgique’ als door ‘Nieuwe(n) Gids’, stonden zij op
eene dubbele overtuiging, buiten alle literatuur om, en die hun soms afkeer voor de
literatuur-van-den-dag inboezemde: de overtuiging dat hun geliefd Vlaanderen
diende gezuiverd, ten
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bate van een gezuiverd menschdom, - hun tweede ideaal. Dat ethische element,
en zelfs dat nationale, element was uit de beweging, door Max Waller in het leven
geroepen, afwezig: daardoor geleek zij, veel meer dan de ‘Van Nu en
Straks’-beweging, op de ‘Nieuwe Gids’-beweging; als deze laatste viel zij dan ook
uiteen, toen zij, louter-esthetisch, allerlei sociale en philosophische, meer tyrannische
invloeden ging ondergaan.
Schiep Max Waller dus geen school, zijn groote beteekenis ligt hierin dat hij de
vestiger mag heeten van eene traditie. Misschien droeg hij er toe bij, menig talent
tot ontwikkeling te hebben gebracht; wellicht danken wij hem 't ontluiken van meer
dan eene ziel: tijdschriften als ‘La Jeune Belgique’, te goeder ure ontstaan, hebben
de beteekenis van een vlag; zij blinken flapperend boven de hoofden uit; zij lokken
en moedigen aan; zij zijn zoowel wekker als teeken van eene actie. Nochtans heeft
Waller, heeft zijn tijdschrift niet zoozeer in de literatuur, dan ten bate van de literatuur
gewerkt; ik bedoel: hij is belangwekkend en groot, niet als dichter, niet zelfs als
literatuur-verwekker, maar als verwekker van een publiek. Ja, dát is het wonder dat
de tooverroede van dezen Apolloon der jongere Fransch-Belgische letterkunde
heeft teweeggebracht: hij heeft in ons land belangstelling en liefde weten te wekken,
voor de schoone letteren. Zeg ik: in ons land, dan spreek ik niet van het eigenlijke
volk, dat, in Wallonië als in Vlaanderen, zijn Conscience had en nog heeft; neen: ik
spreek van onze burgerij, de afschuwelijkste, want minst-ontwikkelde burgerij van
gansch Europa, eene burgerij - ik bedoel vooral de handeldrijvende burgerij, maar
sluit de andere
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niet gansch uit - die alleen materiëele genieting kende, en van geen kunst wilde
weten dan van grove schilderkunst en niet al te verfijnde muziek; tot daar die jonge
heraut, deze schoone jonge held, het raam wagenwijd opengooide op een
letterkundig vergezicht, waar reeds heel wat mooie oerlandsche heesters bloeiden,
en zelfs vruchten blonken in weelderig loover. ‘La Jeune Belgique’ - spoorslag, men
vergete het niet, tot ‘Les Vingt’ en ‘La Libre Esthétique’, evengoed als tot ‘Les
Concerts populaires’ en de Ysaïe-concerten, - schonk aan dit armzalige land een
nieuw artistiek bestaan, maar (en dit is beter en... verwonderlijker) voor dat artistieke
leven een artistiek-aangelegd publiek. Vóór hem richten zich de oogen der
meer-ontwikkelden naar een secuur verleden; Max Waller heeft ze ongedwongen
en met sympathie leeren kijken naar de toekomst, hun belangstelling vooral op die
toekomst gevestigd. Een grooteren dienst kon hij aan zijn land niet bewijzen: deze
speelsche geest, literair vooral bij een Banville te vergelijken of bij den Coppée van
‘Le Reliquaire’, het boekje dat ook op Hélène Swarth en op Victor de la Montagne
een grooten invloed heeft gehad, - deze aristocratische ‘Gavroche’ is een
eerste-rangs-opbouwer geweest.
Zeker, bij een Albrecht Rodenbach is hij niet te vergelijken: men kan vermoeden
dat, geplaatst tusschen literatuur en volksontvoogding, Rodenbach volksontvoogding
als eenig doel zou hebben gekozen, met literatuur alleen als middel - een heel
machtig middel in de hand van dezen geniaal-aangelegde. Waller, hij was niet
anders dan een literator, en dan nog een van het ‘burgerlijk’ soort, en onder dat
soort een niet diepgaand
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parnassien. Als uitstralende personaliteit bezitten wij, Vlamingen, heel wat ‘leiders’,
van wie grootere kracht uitgaat, omdat hun inhoud voor de eenen rijper en beter
geordend (Vermeylen), voor de anderen veelzijdiger is, zooals zelfs van een Pol de
Mont kan getuigd. De geestelijke actie van Max Waller omvatte dan ook niet zooveel,
ging vooral niet zoo diep als deze van sommige Vlamingen, die meer waren dan
letterkundigen, hoe dan ook misschien minder letterkundig dan hij. Maar geeft toe
dat de oogen en de ooren te hebben geopend op een zeker soort
moedwillig-genegeerde schoonheid, van gansch een wereld blinden en dooven die
zich in hun gebrek als het ware verkneukelden, toch ook wel een kunstwerk is, dat
boven een parnassiaansch literatuurtje uitreikt.
Dat kunstwerk heeft Max Waller gewrocht. Beters vermocht hij niet. Eere zij hem.

Eugene Demolder
13 October.
Gisteren was ik nauwelijks klaar met mijn stukje over Max Waller en de inhuldiging
van zijn gedenkteeken of daar bereikte mij het nieuws van het afsterven van één
der schitterendste vertegenwoordigers van de ‘Jeune Belgique’: Eugène Demolder,
schrijver van de kleurigste, fleurigste romans der wereld.
Vreemd genoeg: niet een gevoel van spijt en rouw, veel meer eene gewaarwording
van zonnigheid, van wonnige weelde bemeestert mij bij dat vernemen. Met Demolder
verdwijnt ongetwijfeld één der beste schrijvers

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

485
van ons land. Maar - in feite is hij wel al tien jaar verdwenen, onherstelbaar ziek als
zijne vrienden hem, daar ergens in een klein Fransch stadje, wisten te zijn; zoodat
men wel heel veel medelijden om hem gevoelde, maar dat medelijden toch
onderdeed bij de vreugde om dat wel degelijk springlevend-gezonde, dat niet zoo
spoedig sterven zal, en tiert, en bloeit, en zich als het ware uitzetten blijft in boeken
als ‘Les contes d'Yperdamme’ en ‘La Route d'Emeraude’. Menschen als Demolder
zijn onder de hechtste krachten van hun land: daar mag de dood des vleesches
over heen gaan; naar den geest, en in den geest hunner verwanten, kunnen zij
onmogelijk sterven.
Te meer dat Demolder als eene belichaming der levensvreugde was. Zijn breede,
zware, rozige Jordaens-figuur was eens - en dit zegt genoeg - de zonnestraal van
éen der meest-tenebreuze gebouwen die België telt: het Ministerie van Justitie te
Brussel. In dat Ministerie bevindt zich een bureel, waar - bevreemdende nuk! - de
muzen een geliefkoosd verblijf hebben gevestigd. Het biedt anders niets bijzonders,
dat bureel, tenzij een - afschuwelijk - schilderij van Herman Richir. Het ligt aan het
eind van een gang die uitloopt op het geheim van een muur, en duister is als een
blindedarm. Maar, ik zei het u, de muzen koesteren aldaar hunne Belgische
lievelingen, want in dat bureel hebben opvolgenlijk gezeteld: Victor de la Montagne,
Eugène Demolder, Prosper van Langendonck, Fern. V. Toussaint van Boelaere,
en, laatstgekomene, de dichter Jan van Nijlen... In dat lokaal nu had minister Le
Jeune een jong advokaat geroepen, die als kantonrechter blijk had gegeven van
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een bijzondere rechtskundige schranderheid, en nu moest helpen bij het herzien
van de wetten op het crimineelrecht. Die jonge, uitgelezen-knappe jurist was Eugène
Demolder. Behalve dat hij in bewust bureel ‘l'Histoire véritable du grand Saint Nicolas’
schreef, richtte hij den gang-als-een-blindedarm in tot eene voortreffelijke kegelbaan...
Voor dien had trouwens de sport-lievende rechtsgeleerde, die blijk gaf van zulk
een diepen administratieven zin, bewezen dat hij ook een uitnemend bouwmeester
was, en een voorlooper van het heerschende urbanisme of townplanning. Wij dankten
hem immers Yperdamme, een fantastisch stadje dat er uitzag als reusachtig
Neurenbergspeelgoed, en dat, historisch, al even echt-middeleeuwsch was. In dat
stadje ging het er echt jolig toe, zelfs bij de meest-tragische gebeurtenissen. Want
niet alleen had Demolder het architectonisch bezorgd: hij had het ook bevolkt met
de kinderen zijner verbeelding, dewelke verbeelding hij had uitgehuwd aan den
geest van Brueghel den Oude.
Dit is een der vreemdste, eigenlijk der echtst-Belgische verschijnselen die zich in
ons land hebben voorgedaan: Eugène Demolder, Waal geboren uit Walen, is van
al onze Fransch-Belgische romanciers de meest-Vlaamsche. Men versta hierbij dat
ik met Vlaamsch bedoel, wat vooral aan de oppervlakte Vlaamsch is: zin voor kleur
en klank, zin voor ruim-beweeglijke decoratief, zin voor jool en blijde sensualiteit.
Wars van psychologie, is Demolder een uitbundig schilder; minder verzot nochtans
op het ambacht dan op het pittoreske van het onderwerp. En daardoor zijn de ‘Contes
d'Yperdamme’ wel heer-
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lijke landschappen en stedezichten, maar die toch in de eerste plaats boeien door
de stoffeering.
Toen Demolder, getrouwd (met de dochter van Félicien Rops), de kegelbaan van
het ministerie voor de puzzle van de loutere literatuur, en Brussel definitief voor
Parijs had verlaten, verloor België er bij in dubbel opzicht: een harer zonen ging
zich weer maar eens vereuropeaniseeren, zooals reeds Maeterlinck gedaan had
en Verhaeren weldra geheel zou doen (allang had Lemonnier zijn weg in Frankrijk...
verloren); wat voor België erger werd: Demolder's kunst ging minder Vlaamsch,
ging meer-algemeen-Nederlandsch worden, en daardoor, althans schijnbaar,
algemeener-menschelijk. ‘La Route d'Emeraude’ zag af van de kleinmalerei:
Rembrandt en Frans Hals werden ten tooneele gevoerd, en zoo de wereldlezers
van den ‘Mercure de France’ er bij wonnen, wij Vlamingen en Belgen, voelden dat
het louter bravour werd, dat de innigheid eruit was, dat het decoratieve het
oppermachtig won op het teere binnenste, moedwillig gebannen. Demolder bleek
al heel knap geworden, langs om knapper, reusachtig-knap, weldra. Maar... wat
zouden de Hollanders wel zeggen van zulk een Rembrandt! Demolder vertoonde
les défauts de ses qualités: zelfs de handigste schilder moet afblijven van wat hij
niet doorvoeld heeft...
Met ‘Les Patins de la Reine de Hollande’, met ‘Le Jardinier de la Pompadour’
werd het niet beter: hoe frisch en opgewekt, hoe kinderlijk-blij ook, moest deze
fantazie toch onderdoen voor die van, b.v., een Henri de Régnier, die om denzelfden
tijd ‘La double Maîtresse’ zou schrijven. Wij hadden van den Eugène Demolder
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van Yperdamme eigenlijk meer verwacht: ook hij, de jolige, bleek een ‘déraciné’,
die geene echte vruchten meer vermocht te dragen, te vergelijken bij de
romanisanten van Brueghel's tijd, die wisten te woekeren met een echt Vlaamsch
schilder-talent, maar te weinig contact met hun oorsprongsbodem hadden behouden,
om dezen uit dat land nog geheel te kunnen bevredigen.
Een nieuwe verplanting zou Demolder misschien tot vernieuwde vruchtbaarheid
leiden. Het gebeurde inderdaad: eene ijlende reis door Spanje, kinematografisch
beschreven in ‘L'Espagne en Auto’, geeft aanleiding tot Demolder's modernste,
pittigste, persoonlijkste boek, dat waar de uitspraak van het gemoed haar
meest-individueelen vorm in krijgt, dat waar de maagdelijkheid van dat gemoed het
overtuigendst uit blijkt, als de belofte van eene nieuwe reeks werken, waar de
schrijver zich, buiten de ledepoppen om van zijne vroegere verhalen, het
meest-rechtstreeksch zou uitspreken.
Helaas daar is niets meer van mogen komen: Demolder werd geteisterd door de
ziekte van dezen die te gulzig het Leven hebben genoten, en lange jaren heeft het
geduurd, vóór dat de Dood zich over hem ontfermde en de oogen sloot van eene
te late boetedoening. Eergisteren nu is hij gestorven, - eindelijk, voelt men zich
genoopt te zeggen, want wat kon de ziekte aan schoons en leerrijks bevatten voor
iemand die van het leven alleen de vreugde heeft willen kennen, zonder zelfs op
den bodem van die vreugde te willen zien?
Zulke menschen zijn er echter, ook als artiest, noodig want, genieters, zijn ze
tevens wekkers en bemoedigers.
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Demolder is heen: wij treuren maar half, want - daar staan zijne boeken, en die
zullen ons spreken van leven, van het geweldige leven, van het oppermachtige
leven, op oogenblikken dat wij er aan mochten twijfelen of het wel waard is, geleefd
te worden.
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De aanbidding van het Lam Gods
Augustus 1920
In eene strakke gemoedsspanning die aan den minsten indruk een kracht, een
vlucht, een doordringingsvermogen weet te geven als aan den pijl de aangehaalde
pees, en die verklaart hoe ergerende levensomstandigheden den dichter aanleiding
zijn tot zijn diepst-treffend werk, heb ik de twee laatste jaren der bezetting
doorgebracht aan de uiterste Oostergrens van Brabant, in een afgelegen dorp dat
anderen misschien weldadige rust, mij echter de exaltatie zou schenken eener
gedegene eenzaamheid. Zij werd gevoed met de voortreffelijkheid van volstrekte
beproevingen. Vermoeid van de toestanden waarin wij hier zoo goed als allen
leefden, begreep ik er, ook voor de toekomst, dat wellicht niets mij zou onthouden
worden. Het voerde mij op tot een soort dankbaarheid, waar voor mij vaststond dat
ik aldus misschien werd opgevoed tot een begrijpen, waar alle andere genot bij
vervallen moest.
De naam mijner woonstede was Pamel; het gehucht waar mijn huis lag heette
Ledebergh: eene hoogvlakte die, beplant met boomgaarden en de laatste beuken
van een woud, dat dag aan dag door diepere gaten een hoogeren hemel toonde,
want dag aan dag werd er gerooid, - eene hoogvlakte, die hing over de wazige
Dendervallei en haar onmetelijken horizon, die mijne oogen peilen liet, over de
Scheldeklingen, tot bij Oudenaerde en, rechts, over de luiere glooiing van het
Aalstersch hoppeland. Onder den schaduw van eene schamele kapel en de haag,
die een pastoorstuintje
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vierkantig omschreef; in de vering van varens en meernederige gewassen, heb ik
er gansche dagen gezeten, - sub tegmine fagi: de schalieblauwe beuken, die mij in
hun rechte slankheid hooger schenen naar dieper de delling, die mij, over de
dorpstraat heen, toonde de blauwe golflijn, die de Schelde verborg, en de malve
golflijn die, aan nieuwe boomwegen, de Schelde was omrezen. Daarachter aan lag
Gent: de gruwzame Etappe, waar men niet heen mocht. - Ik zat daar, naast den
pastoorstuin, waar de witte pompoenen zwollen; ik zat bij de purpergouden torren
in het peper-geurende varenskruid; ik heb de fretten onder mijne hand fluweelig
voelen vluchten. Ik zat daar, met mijne oogen over de wereld, die de Etappe was:
het gebied waar de werkelijke oorlog begon tot ver over den Yzer, en daar zijn in
mij verzen gerezen gelijk er, naar het seizoen, een lichte leeuwerik of een log
patrijsken rees; maar ik schreef ze niet op, want door de lucht, de hooge en lage
lucht, hoorde ik er aanhoudend bonzen, als een nieuwe maat van een nieuwen tijd,
het kanon...
Ik zou deze herinnering niet hebben opgehaald en vooral niet te dezer gelegenheid,
indien dit gehucht niet Ledebergh-Pamel had geheeten en geen vlakte was geweest
die hing over een honderd meter-diepere vlakte, die blauw-wazig was. Maar gij weet
- ik betreed het gebied van mijn onderwerp - dat Jodocus Veydt, de ‘schenker’ van
de ‘Aanbidding van het Lam Gods’, heer van Pamel is geweest; en het middenpaneel
van de ‘Aanbidding’ vertoont een hoogvlakte, hangend over een laagvlakte, en die
mij herinneren aan de plaats waar ik bloemkens heb zien draaien naar de zon en
beesten
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heb voelen glijden onder de toppen mijner vingeren.
Is dit het Pamel van Jodocus Veydt, of was hij heer over het
Pamel-bij-Oudenaerde, dat aan de overzijde ligt van de vallei? Om het even! Ik ben
geen archaeoloog, en geen specialist in kunsthistorie. Ik ben de man, die, in
gezegend-smartelijke oogenblikken heb gelegen op de plaats, waar misschien de
Maecenas met de moderne weemoedsoogen, heette Jodocus Veydt, den grootsten
kunstenaar van zijn tijd genoodigd heeft tot het bestellen van eene Commedia, die
zijn mistroost en zijn hoop de eeuwen door zou verkondigen.
Doch neen, ik kan mij niet vergissen: deze plaats, waar thans het pastoorstuintje
zijne haag bekroont met stokrozen, is de plaats waar de ‘Aanbidding’ werd besteld.
Zij is de plaats waar deze ‘Aanbidding’ werd afgebeeld. Hier is de volledigste schilder
der wereld, Hubrecht van Eyck, na eene halve dagreis aangekomen op het paard
dat hij zelf op zijn tafereel afmalen zal. Jodocus zelf en zijne edele huisvrouw, de
strenge en goede Isabella Borluut, hebben de bestelling gedaan, en trouwen op
deugdelijke geldafspraak; de Meester heeft het oord gezien, en het bevonden schoon
genoeg om dáár en in dit verheven landschap de wereld te laten knielen vóór de
Al-wetende Onschuld van den Geest. En aldus voorkwam hij den wensch van den
Gastheer, wiens oogen, droef en diep, gekeken hadden in de omgekeerde
oneindigheid van het menschelijke...
Aldus heeft, maanden na elkander, en haast dag aan dag, mijn strak humeur met
het haast onhebbelijk uitzettende dichtvermogen geleefd in een verleden van ruim
vijf eeuwen, dat van bij mijn vijftiende jaar een gelief-
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koosd heden was. Als kind reeds, een kind met de kunst als een heete wriemeling
tusschen beide slapen, had ik de ‘Aanbidding’ leeren liefkrijgen. Thans, meer dan
ooit smartelijk-alleen in den onverzoenlijkste der tijden, naast een wezen, dat mij
duurder was geworden, naar het iederen dag dichter bij den dood was; - thans stond
ik ineens op één dier hoogten, waar alle menschelijkheid zich samentrekt, een der
‘collines inspirées’, waar Barrès het over heeft: de vlakte hoog boven de diepte der
menschen, welke aanminnig-wazig is, maar waaruit een oorlog de hemelen aanblaft.
Ik stond waar het Lam werd geplaatst met fieren nekplooi op 't scharlaken altaar,
onder de Duif, die gouden stralen schiet voor ieder, die ervan wil worden gekwetst.
En de glorieuze gekwetsten: zie ze naderen, de maagden onder palmen en de
prelaten onder malven ornaat, de apostelen, die verkondigen, en de belijders, die
weten, want ze dragen de teekenen in hun vleesch. Zij allen komen uit de vier
hoeken des winds naar dit oord, waar ook ik, de dweepende en pijnlijke nakomeling,
mag zitten. En komen de soldaten Christi op hunne paarden van uit den Kruistocht
naar de eindelijke plaats der vondst; komen de gerechte rechters, waaronder de
schilders zich-zelf hebben afgebeeld, met deze diepe wetenschap, dat kunstenaars
rechters zijn, die zich niet vergissen. Zij komen, de nederige ermijten, die God
vonden in hunzelf, en de laatste, dewijl de eerste, volgt hen de Magdaleensche, die
sterven zou in Provence, met geen kleed dan de pij van haar steeds-gouden haar;
zij komen, de moedige pelgrims, die God gingen zoeken in de verste oneindigheden,
en de eerste, dewijl de krachtigste
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is Christophorus, die boog onder een onwezenlijk wichtje.
En boven hen allen zetelt de Vader. Naast zich de bezeten Verkondiger, en ter
andere zijde de bezeten Moedermaagd.
Maar ook - wij dienen het niet te vergeten! - de Man en de Vrouw, na al den
afschuw van de Zonde; een magere Adam moegewrocht, eene zwangere Eva wier
aangezicht gedwee is als van een beest. Maar die weten dat alle straf kan afgekocht,
en dat de hun gewezen plaats, zóo dicht bij God, hun weleens zal toekomen als zij
maar van goeden wille zijn...
Dit alles heeft met kunstgeschiedenis maar heel weinig te maken. Het was ook niet
als dusdanig bedoeld. Ik herhaal hier trouwens dat ik geen kunsthistoricus ben. De
Van Eyck-tentoonstelling heeft mij eene Pamelsche herinnering te binnen geroepen,
en ik heb geprobeerd, ze trouwhartig neer te schrijven. Niet meer dan dat ik mij erbij
vergis, wensch ik u te bedriegen.
Dat ik wèl het recht heb, aldus te schrijven, heeft trouwens de echte en
volledig-gave Aanbidding mij opnieuw geleerd: de werkelijkheid doet nauwelijks
onder voor de verbeelding die ik er van had in mijn Pamelschen tijd, toen de
verbeelding voor mij nochtans eene scherpe waarde had, dewelke echter controle
moest kunnen verdragen. Het controle-werk is echter heel goed uitgevallen...
Natuurlijk kan over de ‘Aanbidding’ heel anders geschreven. Een uiterst-moderne
schilder is de eerste, die er mij vandaag kwaad over sprak. Hij sprak kwaad over
schilderkunst-met-een-geestelijken-inhoud. Daarin
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was hij waarlijk niet héél nieuw. Terwijl deze ‘Aanbidding’ mij eeuwig nieuw lijkt.
Misschien juist vanwege den geestelijken inhoud...
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Een Russisch dichter aan de Vlaamsche kust
I
Augustus 1921
Laat het, zoo u dat genoegen kan doen, - laat het gelden als een symbool, dat ik
de nieuwere Russische poëzie zou bereiken langs verwoeste streken...
Het symbool houdt trouwens heel goed stand. Het is het natuurlijk gevolg van
ongezochte omstandigheden. Het is noch vooropgezet, noch bij de haren gesleurd
naar het voetstuk waar het, onvermoed, op te staan komt. En het is in de eerste
plaats onverwacht, zelfs voor mij.
Onverwacht, als de aanleiding die het schept.
Stelt u voor dat ik, drie weken geleden, in een Fransch-Belgisch tijdschrift, een
opstel lees over de Russische poëzie onder Sowjet-beheer. Het lijkt wel wat
oppervlakkig: het is niet meer dan een brief, eene beknopte mededeeling; het boeit
mij echter om twee redenen. De eerste reden is, dat ik van Russische poëzie in het
algemeen, ook van deze der prae-revolutie maar heel weinig afweet. Iedereen in
West-Europa kent den Russischen roman: Melchior de Voguë heeft hem aan de
Fransch-sprekende landen geopenbaard, als juist mijne generatie tot bewustzijn
kwam, en die generatie heeft ervan genoten, en eraan geput, als aan geen andere
bron; uit Rusland is een licht gekomen, dat, in de jaren 1890, aan het
toenmalig-heerschend geestelijk anarchisme het eenig-echte houvast heeft gegeven
en aan den om-
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wentelingsgeest dier dagen den onontbeerlijken grondslag van liefde schonk. Wat
echter wisten wij van Russische zuivere poëzie, sedert Puchkin en Lermontoff?
Poëzie is onvertaalbaar: ik beken, dat ik aan zelfs de geciteerde dichters nooit veel
heb gehad, in de Fransche en Duitsche vertalingen, waarin ik heb getracht ze te
benaderen.
De tweede reden waarom ik het opstel in het Fransch-Belgisch tijdschrift met
zulke gretigheid las, is juist dat het er ging om de poëzie der laatste vier jaar, in het
Rusland der Sowjets. Zij, die in de jaren 1890, reeds hierboven gemeld, brandden
van de omwentelings-idee, die thans, in het oude Tsarenrijk, eene zoo hachelijke
werkelijkheid is geworden, hebben zich sedert lang en meer dan eens afgevraagd
wat van de kunst kon geworden in een communistischen staat. Wat zou de dichter
zijn in de gemeenschap der absolute gelijkheid? Het heeft, onder meer in ‘Van Nu
en Straks’, eene heele rij opstellen uitgelokt, die doorgaans zeer optimistisch waren,
omdat, vermoedelijk, de theoretisch-anarchistische stellers ervan juist wel eenige
ongerustheid gevoelden. Want artisten zijn nu eenmaal egoïsten, en onder de
verschrikkelijkste. En tevens behooren zij, meer dan de felste kapitalisten, meer
dan de ergste proletariërs, tot een ‘stand’. Voor niemand is het begrip ‘stand’ zoo
levendig, zij het onbewust, dan voor den kunstenaar; bij niemand is de strijd om
stand-behoud zoo heftig. Het is een haast physische hoogmoed, die onverwoestelijk
is, te leven van den Rythmus, die is vader der kunst, en te mogen leven als een
gelijke met al dezen die den Rythmus erkennen als den grondslag van hun bestaan.
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Zoodra tot het bewustzijn gekomen, dat men inderdaad voor dezen cultus rijp is,
verliest men lengerhand, en met steeds stijgende vreugd, het vermogen tot
onderscheid tusschen de andere bestaande maatschappelijke lagen. Men is een
dichter, tusschen deze prinses en genen handarbeider. Men behoort tot eene orde:
zij zal niet ophouden te bestaan zoolang de werelden om elkander wentelen en de
zee niet is verstard tot graniet.
Nu was de vraag: wat is overgebleven van het mooie getheoretiseer over de kunst
der vrije gemeenschap, (titel van een opstel in Van Nu en Straks), nu die
gemeenschap, in de jaren 1890 gedroomd, eene zoo afschuwelijke werkelijkheid
is geworden? Het opstel in het Fransch-Belgisch tijdschrift bracht het antwoord: dat
antwoord was bemoedigend,... omdat dichterschap nu eenmaal de zee is die geen
graniet kan worden.
De poëzie was dus in Rusland niet dood. Beter: ik zou weldra van haar leven
een... sprekend, ik bedoel een lichamelijk, een vleesch-geworden bewijs ontmoeten.
Want toen ik, kort na bewust opstel in het Fransch-Belgisch tijdschrift gelezen te
hebben, erover sprak, te Oostende, met een vriend van mij, maakte deze mij bekend;
dat de Russische steller ervan voor het oogenblik leefde in een klein badplaatsje
van de Vlaamsche kust, waar hij zeer genaakbaar was en ons ongetwijfeld gaarne
ontvangen zou. Hoe hij daar gekomen was? Om welke redenen hij zich daar
bevinden kon? Om het even, en - wat ging het ons aan? Wij hebben met Russische
politiek niets te maken, wij egoistische standbewuste kunstenaars. Het eenige wat
van belang was: er was een Russisch dichter te zien (met trouwens eene
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vrouw die eene Russische schilderes is), die ons overtuigen zou, eens te meer, dat
zelfs in de ellendigste omstandigheden kunst onverwoestelijk is - hetgeen wij wisten,
- en ons mededeelen, welke de aard is van de kunst die thans in Rusland bloeit hetgeen wel de moeite om het reisje waard was.
En dat reisje ondernamen wij, mijn vriend en ik... door verwoeste streken. Een
aemechtig stoomtrammetje voerde ons, anderhalf uur, door dat symbool. En, om
daar nu eens in het voorbijgaan van te spreken, nu de gelegenheid zich voordoet:
het gaat er, dat symbool, bijzonder bemoedigend uitzien; het getuigt van een
levenskracht, die wij wel kenden, doch waarvan de bevestiging steeds is als een
aaiken aan de eigen ijdelheid.
De verwoeste streken waarvan spraak, dat is eenvoudig het Belgische front, het
Westelijke uiteind van het roemrijke IJzer-front, dat, ten Westen van Oostende, met
de zee een rechthoek teekent. Dat front wordt nog steeds druk bezocht: gansch
Engeland heeft het gezien, en Zondag komen officieele Amerikanen, na duizenden
niet-officieelen.
Welnu, zoo er nog zijn die het niet hebben aangedaan, dan zullen ze zich moeten
haasten. Want, zoo hier nog heel wat aan den oorlog herinnert, dan is dat nog
slechts voor korten duur. Reeds heeft zoogoed als overal dit jaar het koren
goud-glanzig gewuifd over een bodem die, centimeter aan centimeter door schroot
en kogels, door bommen en houwitsers doorwoeld, voor goed dood heette te zijn.
Men ziet, in de duinen waar het puffende treintje doorheen rijdt, nog steeds het
duizendvoudig warnet
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van den verroesten prikkeldraad; doch te Westende, waar de ellende nog bijzonder
pijnlijk aandoet, want aan heropbouw is nog weinig gedaan en fleurig ziet het kleine
stadje er voorloopig niet uit - te Westende... was het zoowaar kermis. Visschers en
boerinnen, die alles verloren hebben behalve hun Zondagsch pak, stapten met
bewuste deftigheid tusschen de brokkelige muren die de verwoesting, als met
opstaande schotten, rechthoekig in vakken deelen. Er waren niet veel huizen meer:
er is een paardekens-molen.
Hetzelfde krakende trammetje voert u door misschien het allerpijnlijkste
bewijs-van-oorlog; op de klingen en hun ijzeren gras, de bosschen van berken en
lorken. Alle zijn tot op manshoogte geknot, puntig afgebroken; zij zijn gevild tot op
het doode, grijze hout, dat door regen en zon is gekeend; slechts heel zelden schiet
daar een takje uit en wiebelen er wat groene blaadjes: dááar, waar een stukje schors
zich als het leven-zelf aan een stam, een ten doode toe gemartelden tak, heeft
vastgeklampt, daar is dat blijk van bestaans-bestendigheid, van wil der natuur, diep
ontroerend. Wat trouwens de oorlog niet heeft gedaan, wordt door den na-oorlog
als eene noodzakelijkheid uitgevoerd: tot rooiing van dit hout, dat nimmermeer
bloeien zal, heeft men het mos aan de hoog-uitrijzende wortelen der doode boomen
in brand gestoken; het vuur doet er eene onderaardsche vernielingsreis; men merkt
er niets van dan een diaphanen rook - een blauwen, lagen herfstmist over de
verkoold-zwarte aarde, en dan de stiklucht, den bitteren pestgeur, die u bij de keel
vat. Hetgeen minder aangenaam is. Maar tusschen die vermoorde boschjes in, waar
doorheen
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nog steeds haastige soldaten loopen met hakkende houweelen, daar rijst, zie, als
een lachende houtvestershut uit de Ardennen, het ‘Grand hotel des Alliés, chez
Céline, Volailles, Gibiers’, met eene geschilderde vingerwijzing naar een bordje: ‘La
pâtisserie est ouverte’. Wat verder: een domkerk, gebouwd uit sardineblikjes, - neen,
uit plaatijzer dat, uit mimetisme, de golving der naast-gelegen zeebaren cubistisch
nabootst.
En naderen wij, tusschen eveneens-golfijzeren hoevetjes, waarnaast schoone
paarden den ploeg trekken door de aarde die weldra het zaad ontvangt voor
toekomstige oogsten -, mijne brave, levensbewuste Vlaamsche boeren en broeders!
-, en aan wier houten drempel, onder de vurige geraniums van het lage vierkante
vensterkozijn, de vier-hennen-en-een-haan pikken, die koningin Elizabeth schonk
aan elken landbouwer van deze streek: - naderen wij, zeg ik, het oude
Vlaamsch-Spaansche Nieuwpoort, dat ter diepste diepte werd uitgeroeid, doch waar
thans de oude visschershaven naar moderne eischen wordt verlegd en waar eene
gansch-nieuwe stad wordt aangelegd, zij het voorloopig in hout, met den trots eener
toekomst die vaarwel wil zeggen aan het verleden, hoe schoon dat verleden ook
was; - naderen wij (derde koeplet van deze ode), naderen wij en rijden wij door
Nieuwpoort, ditmaal en ten tweeden male wél genoemd, dan stokt eene geweldige
emotie in onze keel. En wij denken aan eene anecdoot van Guillaume Apollinaire,
in zijn laatste werk ‘La femme assise’, dewelke anecdoot een nieuw symbool ent
op het symbool dezer verwoeste streken die ons leiden naar eene nieuwere en
ongehoorde poëzie.
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Apollinaire vertelt hoe de schilder André Derain - éen der jongere Fransche meesters
- verlof kreeg onder den oorlog, te gaan teekenen in de puinen van Champagne,
zijne geboortestreek. Diep ontroerd, nadert hij het eigen geboortedorp, en hij vermag
het niet, het te erkennen. Wááar al de huizen en hoekjes - het Renaissancekasteeltje,
het bosch, het huis der ouders, - waar hij zichzelf en het leven bewust werd? De
oorlog heeft nieuwe banen geopend over het totaal-verwoeste gebied; hier is een
groote vijver ontstaan uit naast elkander liggende bomkuilen; heel de topografie der
streek is gewijzigd. En de schilder beklautert eene hoogte. Van daaruit overziet hij
het landschap, dat het oude landschap niet meer gelijkt. En vol piëteit gaat hij van
dat pijnlijk-nieuwe eene teekening maken, in memoriam. Doch waar hij, weer in het
dal gekomen, zijn vrome schets beziet, met de nieuwe rechtlijnige wegen, den
nieuwen vijver, den ganschen nieuwen aanleg die gevolg zijn van de verschrikkingen
van de noodwendigheid: daar heeft hij, als eene hallucinatie, vóór zich, uit zijn
machinaal-nauwgezet potlood, een volkomen beeld van de toekomst dezer streek,
die hij zoo lief had omdat het zijne geboortestreek was, maar die, ten gevolge van
den oorlog, schooner lijkt te zullen worden...
Er is geen baring zonder smart. Ik hield van het oude Nieuwpoort als van weinige
oorden op mijn geboortegrond. Ik ben geweldig ontroerd geweest bij het nieuwe,
voorloopig-houten Nieuwpoort met zijne Neurenbergspeeldooshuisjes der ‘Foch-laan’.
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II
Aldus, door verwoeste streken, de poëzie tegemoet van de Russische revolutie.
Rechtuit gezeid, de eerste ontmoeting is een beetje bevreemdend, de begroeting
aarzelend. In de gelagzaal van het te nieuwe hotelletje dat naar natte kalk geurt; bij
die onverschillige herbergmeubels en de banaliteit van gele en roode affiches voor
veeverkoopingen: in het décor, dat men anders door zijne alledaagschheid niet zien
zou en waar men ineens als beschaamd om is, wellicht omdat het leelijk is en... van
ons: die dubbele Oostersche verschijning, een klein semitisch mannetje met zeer
schoone maar onderzoekende oogen, een jonge vrouw wier gelaat is als van eene
Byzantijnsche madonna. In feite zijn zij gewoon: vóór den oorlog heb ik te Brussel
wel honderd Russische studenten en meisjesstudenten gekend, die al heel goed
naar dezen geleken. Met enkelen heb ik haast intiem omgegaan. Ik kende hun geest
genoeg om den geest te vinden van dezen dichter en van zijne vrouw. En met die
vroegere Russische studenten zou ik deze gelagkamer van eene kleine Vlaamsche
badstad hebben kunnen betreden, zonder daarom eenigen schroom te voelen.
Waarom dan voel ik thans zoo scherp het niet-samenhooren, het haast onbehoorlijke
van deze omgeving bij deze niet-ongewone Russen? Neen, het is niet om het
alledaagsche van deze kamer. Het is om het mysterie, waaruit zij, de Russen,
komen, waar zij de dragers van zijn, datgene wat zij kennen en dat wij nooit geheel
kennen zullen. Zij komen uit het land van alle gruwelen, van alle af-
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schuwelijkheden: zelfs dat kunnen wij aan hen, die kalm zijn en glimlachen, niet
merken. Zie, zij drinken Vlaamsch bier met ons; hij, de dichter, rookt heel gewoon,
Waalsche tabak: men zou erbij gaan twijfelen of het in Rusland wel zoo bar toegaat,
- Rusland, dat wij veel minder kennen dan vijf, zes jaar geleden, het Rusland dat
meer en meer mysterie wordt. En daarom doet deze herberg met haar muffen
kalkgeur ineens zoo ongewoon aan, en zou zij ons haast kregelig maken.
Doch wij gaan mee naar de kamer, die de verre reizigers, de ontvluchten uit het
rijk der Sowjets betrekken. En - ineens is de muur van vreemdheid verdwenen. Die
kamer - bij artiesten spreekt dat vanzelf - hebben zij, zelfs voor hun kort verblijf,
naar eigen smaak ingericht. Behalve de werktafels, die de slordigheid van den
dichter en de kokette orde van de schilderes verraden; behalve vele neo-cubistische
schilderijen van een bijzondere kleur-bekoring en vormrijpheid; behalve dat
persoonlijke: al het onpersoonlijke van een ras, hetwelk ineens zóó vertrouwd
aandoet dat het als de negatie is van de revolutie. Aan den muur eene vergulde en
donker-kleurige icone, een klein albasten bas-relief van zeldzaam vroom gevoel:
een minuscuul veel-luikje met tooneelen uit het leven der Moeder-maagd, waaronder
het nederdalen der Lieve Vrouw in de Hel, zooals beschreven in het evangelie van
Nicodemus. En op de tafel van den dichter, waar ik aanzit weldra met het gezellig
gevoel of het mijne eigene werktafel was, wat Russisch speelgoed; poppen, een
aarden azuur-blauwe giraffe bespikkeld met roode en groene driehoekjes. Het geeft
eene aandoening van
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securiteit, van vrede, en ook van rustige werkzaamheid. En de naieve vraag rijst
als van-zelf (ik durf ze nauwelijks te herhalen): ‘Is er dan zoo weinig veranderd in
Rusland, of is die reconstitutie uit Tolstoj en Dostojewsky gewild?’
En het antwoord:
- ‘Neen, hier is geen zoeken naar gerustheid bij middel van traditie. En anderdeels
is er wel heel veel veranderd. Wat Rusland feitelijk is, thans? Een Purgatorium,
waar het oude in naleeft terwijl de toekomst wordt voorbereid. Dat oude, het spreekt
van zelf dat het, vooral na de overdrijving van het nieuwe dat aanrukt, weêr naar
boven komt. Maar er is toch al heel wat veranderd, bijvoorbeeld in het collectieve
gemoedsleven, zooals het zich hoofdzakelijk openbaart in de religie. Het Russische
volk, dat veel minder mystiek is dan men in West-Europa blijft beweren, doch in de
eerste plaats bijgeloovig is, heeft veel van zijn geloof, dus zijn bijgeloof, afgeleerd.
Men heeft er vele middelen voor gebruikt, die afdoend zijn gebleken. Men heeft
vereerde relikwierijven ten aanzien der menigte geopend, en... zij werden ledig
bevonden. En dan, ieder dorp heeft thans zijn theater, dat opweegt tegen de macht
der kerk. Men laat de priesters vrij begaan, in dezen zin dat zij, meer dan vijf en
vijftig oud, geen staatsdienst hoeven te praesteeren en zich geheel aan hun gewijd
ambt kunnen wijden; zijn zij jonger, dan zijn zij als iedereen dienstplichtig, worden
een zeker aantal uren daags in de ontelbare bureelen aan het werk gehouden,
waarna zij echter mogen doen wat zij willen. Doch het tooneel doet hun
verschrikkelijke concurrentie aan, en men mag zeggen, dat het heel wat menschen
uit de kerk houdt. Het bijgeloof
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is wel te verstaan niet dood. Een paar jaar geleden viel één Mei samen met Goeden
Vrijdag. De regeering had te Moskou natuurlijk een grootsch Feest-van-den-Arbeid
ingericht, met vele roode vlaggen in een reusachtigen optocht. Eén dier vlaggen nu
was vast gaan zitten aan een der heiligenbeelden, die het Kremlin versieren. De
heilige had het doek gescheurd, en... er zijn hoofd door heen gestoken. Het wonder
was gebeurd: zelfs onder de revolutionaire betoogers waren er, die door het “mirakel”
gehypnotiseerd waren geworden. Duizenden lieten zich op den grond vallen. De
roode garde had heel wat te doen om de vrije circulatie te herstellen...
Intusschen echter lokken de schouwburgen overal volle zalen, ook bij de strengste
koude. (Er wordt natuurlijk niet gestookt). De toegang is voor iedereen vrij; men ziet
echter, in dit land van hongersnood, menschen hunne dagelijksche portie brood
gulhartig verwisselen tegen een goede plaats, liever dan de vertooning te moeten
missen doordat de zaal bij hunne aankomst vol was. In de steden - Petrograd en
vooral Moskou - zijn die vertooningen van uitstekend gehalte. Men speelt van alles,
de oude Grieken en Shakespeare evengoed als Claudel en Verhaeren. De beste
schilders worden belast met het ontwerpen van décors en costumes: de decoratie,
hoe dan ook vereenvoudigd, overtreft doorgaans wat in West-Europa wordt getoond.
Rusland wist, in de vier laatste jaren, niets van wat aan kunst, inzonderheid aan
tooneel, elders was gedaan geworden. Het ging zijn eigen ontwikkelingsgang. Welnu,
toen ik in Frankrijk aankwam na dien tijd duisternis, en ik verwachtte er reusachtige
dingen, heb ik eene teleurstelling onder-
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vonden, die mij met spijt heeft vervuld: wij Russen waren Frankrijk, en ook Engeland,
en ook Duitschland oneindig vooruit... Het belet niet, dat er vermakelijke domheden
gebeuren. Zekeren dag zou het revolutionaire drama “Les Aubes”, van Verhaeren,
worden opgevoerd. Een commissaris had er volgende innovatie op gevonden: niet
de tekst van den dichter zou worden voorgedragen, maar de spontane improvisatie
van den acteur op de gegevens die de dichter verstrekt: het moest dus worden iets
als eene Italiaansche commedia del'arte. Het ongeluk echter wilde, dat geen enkel
acteur kon gevonden worden voor de anti-revolutionaire rollen in het stuk, zelfs niet
tegen veelvuldige bijrantsoenen brood: niemand achtte zich in staat tot
anti-revolutionaire inspiratie; niemand vooral wenschte de gevaren op te loopen van
een onvermijdelijk pak slaag.
Aldus vergaat het in de groote steden. Op de dorpen zijn de resultaten van het
verplicht tooneel soms al heel raar. Voor dat publiek bestaat er feitelijk geen
toepasselijk repertorium, niet meer trouwens dan een geschoold gezelschap.
Iedereen wordt acteur, en speelt wat hem door eene of andere commissie wordt
toegezonden, tezelfdertijd met een koeponnetje waarmede hij, soms honderden
mijlen ver, de kleederen en pruiken kan gaan halen, die hij noodig acht. En zoo ziet
men in de verstafgelegen streken Hamlet spelen in het costuum van een achttiend'
eeuwsch markies met een ringbaard en een schitterende hooge zij, terwijl, anderdeels
“La dame de chez Maxim” wordt opgevoerd met een ernst en eene wijding, alsof
het de Eumeniden gold.
Ziedaar hoe, in stad als op den buiten, het histrio-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

508
nisme het voorgegeven mysticisme, dat wij bijgeloof noemen, heeft vervangen. De
tooneelspeler is in Rusland de man, die het hoogst in aanzien staat. Hij
vermenigvuldigt zich dan ook op eene wijze, die trouwens eene noodzakelijkheid
is geworden. En hij wordt beter gevoed dan wie ook, aangezien hij het “stootrantsoen”
krijgt van de soldaten die in eerste linie liggen. Voor een gewoon mensch, wil hij
wat beter leven dan zijne medeburgers, staan er maar twee wegen open: soldaat
worden, of acteur. De intellectueelen, zij, kunnen er zich meê vergenoegen, dichter
te worden, tenzij ze aanleg hadden voor de plastiek. Want, het dient gezegd, voor
de intellectueelen wordt wel beter gezorgd dan voor de anderen. Zij krijgen wat
beter, althans wat meer te eten, en hebben wat minder te werken. In afdalende lijn:
tooneelspeler, danser, zanger, schilder, beeldhouwer, dichter, is de behandeling
zachter dan voor wie niet anders vermag te zijn dan een voormalig kapitalist. De
volks-commissarissen vergeten niet, dat zij allen, of zoo goed als allen,
oud-intellectueelen zijn. Zelfs hunne politieke tegenstanders worden met een zekere
zachtheid behandeld. Die tegenstanders worden ook wel eens voor de tsheka, iets
als het “Comité du Salut publique” in het Frankrijk der Revolutie, gedaagd en
desnoods gebracht; doorgaans echter met voordeeliger gevolgen dan, b.v., een
kruidenier zou hebben te ondervinden. Het legt uit hoe onder uiterst-proletarisch
regiem, het aantal intellectueelen, verre van te verminderen, zich in Rusland heeft
uitgebreid.
En nochtans doet zich onder die intellectueelen een verschijnsel voor, dat het
tegenovergestelde is van
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hetgeen men onder het volk opmerkt. Velen, namelijk, keeren naar het geloof terug.
Niet naar eene vage mysticiteit, naar dit of geen occultisme, naar eene theosophie
die de weêrslag zou zijn van het doorstane leed. Maar naar de Grieksch-Russische
orthodoxie, met hare stiptste dogmata en eischen. - Geen intellectualiteit in Europa
was, men weet het, zoo vrij van godsdienstigheid als Rusland. Geleerden en
artiesten, meestal in West-Europa opgeleid, behoorden er tot eene geestelijke
avantgarde die de stoutste ideeën aandorst en vooral het meest-vernietigende
scepticisme beleed. In hun land teruggekeerd, werd dat scepticisme doorgaans
geprikkeld door de verouderde toestanden die er heerschten. De jongeren vooral
achtten zich bevrijd. Bij weinigen nog slechts, ook onder de ouderen, bestond
behoefte aan religie. Zoodat zelfs het humanitarisme van een Tolstoj en een
Dostojewsky steeds vager omlijnd was.
Is het nu reactie tegen het opzettelijke, dat wel een kenmerk is van de
Sowjet-republiek? Deze wil, naar het voorbeeld der Fransche republiek, heel wat
opleggen: godsdienst bv. vervangen door gedwongen kultuur. Overal en aan ieder
wordt liefde voor poëzie systematisch ingepompt. Iedereen moet leeren schilderen,
natuurlijk naar de nieuwste methodes. Dat moet vrije geesten natuurlijk doen walgen.
Met het natuurlijk gevolg, dat ze zich wenden tot een geestelijken toestand die vrije
keus toelaat, die thans alles behalve wordt opgedrongen. En het voordeel biedt,
natuurlijk gegroeid te zijn, althans te lijken, door de eeuwen heen. Alles, in een
gevormden godsdienst, heeft zijne, zooniet logische, dan toch historische en
natuurlijk-psycholo-
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gische reden van bestaan. De dichter, in Rusland, die geen zwaren arbeid te doen
krijgt en er dubbel rantsoen voor ontvangt - wendt zich (tenzij hij er waarlijk door
gevoels- of andere reden aan verknocht was), van het Sowjet-communisme af om
zich te keeren naar het communisme der kerk, naar de communie der heiligen.
Het belet hem niet, dichter te blijven.’

III
‘Het belet hem niet, dichter te blijven’.
Aldus mijn Russische dichter. En hij zegt verder:
‘Poëzie immers is onverdelgbaar, zooals elke slechte gewoonte. De dichters zijn
dus dichters gebleven. Slechts zeer enkelen zijn uitgeweken. Geen enkele, Goddank,
die gestorven is; al had dit nu ook best kunnen gebeuren, vanwege den grooten
honger, bijvoorbeeld. Zoodat op dit oogenblik Rusland honderden dichters telt, meer zelfs dan vóór de crisis, en zij allen blijven verzen schrijven, onverwoestelijk
bezeten, als zij blijven, van den daimoon der poëzie.
Natuurlijk moeten zij, bijna even-natuurlijk, eten, - al houdt niemand zoolang het
vasten uit als een dichter. De helft nu der dichters eet betrekkelijk beter, zooals ik
reeds zei, dan de andere niet-dichtende menschen; die helft namelijk krijgt het
kunstenaarsrantsoen, dat men in Rusland het “akademisch rantsoen” noemt. De
andere helft legt, tot het veroveren van het dagelijksche brood, al de listige
scherpzinnigheid aan boord waar een mensch getuigenis van pleegt af te leggen,
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als de schapraai ledig is. Zoo hebben sommige dichters boekencoöperatieven
geopend. Anderen hebben een kroeg, waar ze 's avonds aan de stamgasten hunne
verzen voordragen, hetgeen doorgaans hun bestaan verzekert. De meesten zijn
trouwens, van hoogerhand gedwongen, ambtenaar geworden, enkele uren daags.
Zij zetelen in allerlei comité's, letterkundige, artistieke, vooral theatrale. Hun werk
bestaat in het gaan voorlezen, in scholen of voor vergaderingen, van gedichten:
hunne eigen en die van den verleden tijd; ofwel richten zij tentoonstellingen aan;
ofwel kiezen zij de stukken uit, die het in de diverse schouwburgen het best zullen
doen. Ik-zelf (aldus mijn Russische dichter) ben eerst voordrager geweest; daarna
maakte ik deel uit van het comité der kindertooneelen. Gelukkig zijn er niet veel
kindertooneelen, en is het repertoire beperkt. Mijn werk bestond in het roosteren,
een paar uren daags, van sigaretten in gezelschap van een paar vrienden die met
eenzelfden arbeid belast waren. De sigaretten waren slecht, duur, en moeilijk om
te krijgen. Maar het werk viel nogal mee. En ik had de zekerheid, iederen
eerste-der-maand met een kleine slede om mijn rantsoen, plus een extra-rantsoen,
te mogen rijden; waarbij ik mij eveneens een uitstekend ambtenaar betoonde.
Zulk bestaan, waarvan men zich nu vooral niet moet gaan inbeelden dat het één
gelukzaligheid was, maar dat dan toch in alle betrekkelijkheid draagbaar kon heeten,
liet mij, als meest al mijne collega's in de dichtkunst, toe, egoïstisch onbezorgd
verzen te blijven schrijven. Veel is daartoe niet noodig; “ce qu'il faut pour écrire” is
niet zoo heel gewichtig. Nochtans is het
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niet zoo heel gemakkelijk te krijgen. Nergens is de papiernood zoo nijpend als te
Moskou, bijvoorbeeld. De regeering geeft er weliswaar een eigen kunsttijdschrift
uit, dat ten zeerste verzorgd mag heeten. En dan zijn daar ook de kranten, - meer
dan noodig. Maar dat juist belet den particulier, zich, zelfs tegen hoogen prijs (men
goochelt met millioenen roebels) papier, zij het dan ook van de slechtste kwaliteit,
aan te schaffen. De verovering van enkele zijdjes schenkt dan ook meestal eene
intellectueele emotie, zooals men die in het overige Europa niet kent. De
papierschaarschte is aldus een bron van aandoeningen, waar de dichters niet
ondankbaar voor zijn. Zij kennen trouwens heel wat andere gewaarwordingen die
hunne Westelijke confrères moeten ontberen. En dat voedt de Russische
dichterschap nog veel beter dan brood.
Daarentegen mangelt het hun nochtans aan een voedsel, dat zij best konden
gebruiken: aan boeken uit het buitenland. Sedert het sovjet-regiem komen geen
buitenlandsche boeken in Rusland meer binnen, geen literaire althans. Te Moskou
weet men nagenoeg wat, politisch, in de wereld gebeurt. Doch het is helaas niet uit
de redevoeringen van Briand of van Lloyd George dat men te weten komt wat
Anatole France of Galsworthy in den laatsten tijd praesteerden. Trouwens, naar
France noch naar Galsworthy gaat eigenlijk de belangstelling, maar naar de jongste
gebeurtenissen op het gebied der literatuur. In Rusland is de drift naar het nieuwe
altijd groot geweest: de voorlaatste generatie heeft, meer dan in welk land ook het
geval was, gedweept met het Fransche symbolisme; zelfs de geringste dichter van
deze richting
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werd in Rusland vertaald en druk gelezen. Want Rusland leeft van literaire koorts,
en er wordt misschien nog meer vertaald dan in Duitschland. Toen dus de revolutie
uitbrak, waren wij nog heel goed op de hoogte van de literatuur, inzonderheid de
Fransche, tot en met de jongste, reeds geëvolueerde vertegenwoordigers van het
symbolisme, een Guillaume Apollinaire, bijvoorbeeld, en een André Salmon. Doch,
daar werd ineens alles stop gezet, en wij - het dient erkend - die gaarne op invloeden
teerden en er rond voor uitkwamen, wij waren ineens, zonder de minste perspectief,
aan ons-zelf overgeleverd.
Ik kan u geruststellen: het is ons niet zoo heel slecht bekomen. Zonder ijdelheid,
zonder valsche nederigheid ook, kan ik u zeggen, dat de Russische poëzie thans
een eigen ontwikkeling oplevert, die weêrgaloos is. Het probleem der
gemeenschapskunst is er opgelost door de macht der omstandigheden, en niet
door de moedwillige verzuchtingen van enkelen. Er is beters: waar in het overige
Europa de vorm opzettelijk anarchistisch is, hebben wij in Rusland het uitheemsche
“vers-librisme” achter den rug. Wij probeeren van onze gemeenschapspoëzie eene
werkelijk-klassieke poëzie te maken. Daar is men in Frankrijk, in Duitschland, in
Engeland nog niet aan toe. Toen, een paar jaar geleden, in eene Letsche of Baltische
of Ukraïnische diplomatieke valies een paar nummers - de eenige, die wij ooit
ontvingen! - van een Fransch tijdschrift werden binnen gesmokkeld, waarin wij een
artikel van Gleyzes konden lezen over Dadaïsme, toen was dat voor ons, literatoren,
een kleine revolutie in de groote... waarbij de groote
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haast vergeten werd. Het was of ons een nieuwe wereld geopend werd, - een
geheimzinnige wereld, waarbij de onze niet meer bestond. Toen ik echter voor
enkele maanden in Frankrijk belandde en er, met eene gretigheid, die gij, na onze
vier jaar intellectueelen hongersnood, wel begrijpen zult, naar de nieuwere literatuur
greep, toen... mijn Fransche vrienden mogen het mij niet ten kwade duiden, maar
- ik was ontgoocheld: wij, alleengelaten Rusland, hadden het op ons onbewoond
geestelijk eiland beter gedaan...
Al is en blijft in het tegenwoordige Rusland het uitgeven al bijzonder lastig, zooniet
geheel onmogelijk. Er is, het spreekt van-zelf, naast zoovele ambten een officieel
literair regeeringsambt. En dat ambt betaalt zeer gereedelijk tegen contante speciën
elk verteerbaar handschrift dat wordt aangeboden. Want het spreekt eveneens
van-zelf dat de Staat de uitgeverij wenscht te monopoliseeren. Van die uitgeverij
komt intusschen niet heel veel terecht. Er is immers de administratieve traagheid,
inhaerent aan elk Staatsbedrijf. Er is ook, dat de officiëele belangstelling in literatuur,
hoe goed ook bedoeld, moet onderdoen voor de politiek en het beheer der legers.
Er is eindelijk... de papiernood. Zoodat de dichter, die zijn handschrift aan den Staat
verkoopt, het gevaar oploopt zijn werk nooit gedrukt te zien. - Doorgaans ziet hij
dan ook van het gouvernementeele manna af, en zoekt hij het eene of andere
middeltje uit om zijn schrift omgezet te zien in mooie drukletters. Men probeert de
toelating-tot-drukken te bemachtigen (er zitten heel wat vriendjes in de bureelen):
men sluit een koopje met het typographisch
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comité of laat zijn manuscript reizen naar eene verafgelegen provincie waar het
toezicht minder streng is. En zoo komt het dat, niettegenstaande alle mogelijke en
onmogelijke stokken in de wielen, verleden jaar meer dan honderd bundels verzen
van de Russische persen zijn gekomen.
Maar er bestaat een middeltje, dat alle stokken-in-de wielen ontgaat of breekt:
dat is de vermenigvuldiging van het handschrift bij middel van... het handschrift.
Waar de boekdrukkunst onmogelijk wordt, wordt ze eenvoudig genegeerd. De
dichter, zijne vrouw, zijne vrienden, waaronder schilders die rijk zijn aan
versieringszin, schrijven de verzen zorgvuldig en soms luisterlijk over. Zulke
handschriftelijke bundels worden in de “magazijnen der dichters” - de coöperatieven
waarover ik het had - verkocht, soms tegen groot geld. En de dichter wordt gelezen:
het eenige wat voor hem belang heeft. - Trouwens bestaat sedert korten tijd de
kans, uitgegeven te worden in het buitenland, waar zich Russische uitgevers
bevinden. Doch, daarvoor moet men zich-zelf, of althans zijn werk, zien buiten te
smokkelen. En gemakkelijk gaat dat niet.
Gij kunt uit dit alles den tegenwoordigen status van den dichter in het Rusland
der sowjets afleiden. Schitterend is hij niet: het spreekt van-zelf. Maar dragelijk is
hij toch, omdat hij den dichterlijken arbeid zoogoed als onbezorgd toelaat. Zelfs een
zekere vrijheid van opinie is niet uitgesloten: er leven in Rusland tsaristische dichters,
die lucht geven aan hunne praerevolutionaire gevoelens, en daardoor geen of weinig
last lijden. Wat zijn immers een paar dagen oponthoud in
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de tsheka? Men went aan alles. Vooral als men in zijne overige, vooral geestelijke,
gewoonten niet al te grondig wordt gestoord.
Voor sommigen blijkt die stoornis niet in de minste mate te bestaan. In 1920
ontmoette ik een dichter, die zoozeer in zijn dichterschap verzonken was, en dien
men er al den tijd der revolutie zoo weinig geplaagd had, dat hij mij met de grootste
argeloosheid der wereld kon vragen: “Wie toch is die Lenin waar ik zoo dikwijls over
praten hoor?” - Deze dichter is natuurlijk een unicum. Dat unicum is echter in het
revolutionaire Rusland nog mogelijk, en - nietwaar dat zooiets toch nogal
merkwaardig is?’...

IV
‘Is de Russische dichtkunst van den dag dan werkelijk en in haar geheel de
gemeenschapskunst, die gij zegt’, vroeg ik mijn dichter.
Hij glimlachte even.
‘Gij hebt geraden’, zei hij, ‘dat ik inderdaad wat al te zeer pro domo, laat staan
voor eigen literaire kapel heb gepleit. Ik heb poëzie een slechte gewoonte genoemd:
als elke slechte gewoonte is zij - nieuwe bepaling - bij alle uitsluiting eigenzuchtig.
Maar ik ben hier iets als een historicus, althans als een getuige bij het verhoor van
een onderzoeksrechter. Ik ben u de waarheid schuldig. Ik heb u trouwens reeds
gezegd, dat er onder de Russische literatoren nog steeds tsaristen zijn. In engeren
poëtischen zin, buiten de politiek om, zijn er ook behoudsgezinden,

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

517
die men niet vermoorden moet vóór zij hun eigen schoonen dood sterven.
Er zijn dus in Rusland nog tal van zuivere Parnassiens. Daaronder de man, die
mij om inlichtingen vroeg naar Lenin. Zijn naam doet weinig ter zaak: het is die van
een braaf man, die zich sedert jaren toelegt op het dichten van Gazhelen, met als
onderwerp het Perzische Oosten, waar hij eene bijzondere liefde is blijven voor
koesteren. Niettegenstaande de omwenteling, blijft heel zijne aandacht gewijd aan
kameelen en aan Samarkand.
Ik verhaast mij er aan toe te voegen, dat weinigen zijne onverschilligheid deelen.
De revolutie is nu eenmaal een feit, waar men rekening meê te houden heeft. Dat
zij machtig in de zielen heeft gegrepen, hoe had het anders gekund? Men kan heel
goed buiten de werkdadige politiek staan; men kan ze zelfs blijven verfoeien; het
gebeurende negeeren ware echter onzin; zich geheel abstraheeren zou zelfs
getuigen van een gebrek aan menschelijkheid, voor een dichter in het algemeen,
voor een Russisch dichter in het bijzonder onteerend. Zulke negatie is trouwens
niet te denken dan bij een moedwilligheid, die zich, na vier jaar, waarlijk niet denken
laat.
Haten is heel iets anders. En wij hebben dichters genoeg, die den tegenwoordigen
toestand ruimschoots met dezen averechtschen vorm der liefde bejegenen. Zoo de
te Parijs verblijvende romanticus Balmont. Toen de Revolutie uitbrak, heeft hij ze
met naïeven geestdrift als eene bevrijding uit slavernij begroet. Doch bij de eerste
bom, bij den eersten brand, bij de
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eerste daad van geweld is zijne houding omgeslagen. Een zijner verzen, waarin hij
zegt: “Sedert van zomer heb ik geen liefde meer voor Rusland”, is onmiddellijk
populair geworden, en als het credo van duizenden Russen. Velen immers voelen
nog als deze strikte individualist, die, idealistisch volgeling van Shelley en Walt
Whitman, bewonderaar van elke nobele verzuchting, niet te minder moest blijven
een man van den ivoren toren.
Veel enger dan hij is de dichteres Marina Tsvetajeva. Zij haat de gedachte zelve
der revolutie. Zij is gebleven eene getrouwe onderdane van den vermoorden Tsaar,
en... zij steekt het onder stoelen noch banken. Een bundel verzen van haar, waarin
zij zegt dat zij haar werk in den storm der Revolutie werpt als een flesch die de
drenkeling aan de golven toevertrouwt, gaat in handschrift van hand tot hand. En
de macht van haar lyrisme is zoo groot, dat zij algemeen bewonderd wordt. Een
harer machtigste beschermers is de volkscommissaris Lounatscharsky. Zoo kan zij
ongestoord haar afschuw van de revolutie lucht geven. Voorloopig althans...
Veel talrijker dan deze vertegenwoordigers der reactie, zijn de dichters, die, zonder
aanhangers te zijn van het sowjet-communisme, niet buiten hun tijd willen staan, te
zeer aangegrepen en ontroerd als ze zijn door de gebeurtenissen en dat zijn juist
onze zuiverste want onbedachtste gemeenschapsdichters. Zij zijn trouwens rechters
evenzeer als getuigen, - buiten hun weten om. De liefde voor hun land is groot
genoeg, om geen moed te gaan verliezen en zelfs van den zwartsten nacht den
dageraad te hopen. Onder deze dichters
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met een hardnekkig geloof, niet in de gebruikte middelen maar in een toekomst die
de redding zijn zal, is de grootste de zanger van Hellas en Judea, van Christus en
Dyonusos, de wijze Viatchelas Ivanof. In klassiek-stevige en -klare verzen wil hij de
kern der Revolutie doorzien. De tijd zal aanbreken, meent hij, dat “aan beide zijden
van den stroom de vijanden in elkander hunne dubbelgangers zullen erkennen”.
Ossif Mandelstam, de dichter van alle grootheid, staat naast hem als een broeder.
Ook hij wijst alle wanhoop af. De aarde zal ons tien hemelen hebben gekost, zegt
hij; zij is het wel waard dat wij haar aan het roer trachten te richten.
Valochine, hij, de man van den strengen vorm, ziet de Revolutie, niet als een
breede en rechtlijnige heirbaan, maar als een Russischen Kalvarieberg, waar voor
leugen en eeuwenlange slavernij wordt geboet. En aan dat arme Rusland zal hij
den steen niet werpen, het Rusland dat van Christus bezeten is.
Een scepticus, gedrenkt met Westersche ironie en tevens aangeboren-Russische
menschenliefde, staat Elias Ehrenburg op een standpunt dat, met andere gronden,
op dat van Valochine gelijkt. Hij zal het verleden niet betreuren: reeds ligt de schaduw
ervan voor hem uit over den grond, waarover de vrachten beton rijden die de paleizen
van morgen beteekenen. Hoe echter die paleizen eruit zullen zien?
Twee vrouwen, Anna Achmatowa en Chkapskaja, denken minder na, plooien
onder den last der droefheid, willen de verantwoordelijkheid niet dragen van de
gebeurtenissen, maar zullen ook de menschelijkheid niet
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afwijzen die hun medelijden opeischt. Gelaten, willen zij de liefde niet afwijzen,
zonder dewelke geene toekomst, schoone of slechte, zijn zal.
Terwijl Rodlava niet laten kan, de grootschheid der tijden met een soort huiverende
drift te bezingen, overwint Kovalewsky de verveling die hij bij Heine en Laforgue
heeft ingezogen, om van het menschelijke lijden, dat zijne oogen treft, de smartelijke
majesteit in te zien.
En zoo tracht ook de grootste der jongere Russische lyrici de beteekenis te
doorpeilen van de Revolutie waarvan zijn werk is doortrokken. Met Alexander Block,
met den romancier en philosoof Andreas Bely, hoewel geen van de drie kunnen
gerekend worden tot de communistische orthodoxen, staat hij middenin de afgrijslijke
werkelijkheid, en wil ze niet weren, omdat morgen een dag komt, dien men zoo
goed mogelijk zal moeten leven.
De zeer eigenaardige dichter-boer Sergei Essenin is, van deze overgangsgroep,
zeker de meest-gehallucineerde; doorwoeld en doordeesemd met apocalyptische
vizioenen; doorvoed, als elke Russische landman, met bovennatuurlijke verhalen de apocryphe evangelies zijn sedert duizend jaar van dien landman de dagelijksche
kost, - vereenigt hij, in aanhoudende brooddronkenheid, het verleden van zijn volk
en de tragiek van heden. Zijn werk is dramatisch en grotesk, wanhopig en vol
toekomstlyriek. Eigenlijk missen die gedichten alle gedachtelijke gebondenheid; zij
kennen geene eenheid dan die van een soort bezetenheid, die als de weerspiegeling
is van het tegenwoordige Russische platteland,
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rijk tevens en arm, waar het oude bijgeloof worstelt, neen zich verbindt met de
histrio-frenezie, dat de volkomenste onafhankelijkheid is gaan bezitten en niet weet
wat er mee aan te vangen.
Essenin voert ons tot de derde groep: deze der dichters die geheel op de hand
der bolsjewiki zijn. Zij zijn minder talrijk dan men zou denken, maar zeer verscheiden
in hunne uiting. Zooals vanzelf spreekt, heeft de Sowjet-republiek geprobeerd,
dichters met den voet uit den grond te stampen. Waar eene revolutie, dewelke ook,
aan het organiseeren gaat, denkt ze bij machte van schepping te zijn, de Fransche
van 1789 maakte zoowaar een godsdienst, de Russische van 1917 wilde met de
beste bedoeling der wereld hare “proletarische dichters” eigenmachtig het leven
schenken. In Rusland zijn er altijd werklieden geweest, die verzen schreven. Zij
werden ditmaal vereenigd in een kring, denwelken een bijzonder gunstig bestaan,
vooral stoffelijk, verzekerd werd. De uitslagen hebben echter niet opgeleverd, wat
van deze kunstmatige kunstvereeniging werd verwacht. Eenvoudig omdat de
“dichters” die erin werden opgenomen geen dichters waren, maar nogal sjofele
autodidacten die naar den vorm natuurlijkerwijs vreeselijke reactionairs waren, en
politieke overtuiging voor inspiratie hielden, overigens volkomen te goeder trouw.
Het heeft hun niet gebaat, zich aan propagandistische poëzie te wijden: hun naam
wordt niet eens meer genoemd, al kan men van een paar - Kasin en Gerassimoff zeggen, dat ze meer zijn dan lastige en onbenullige rijmelaars.
Boven deze echte proletariërs rijzen echter, als
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volbloed-revolutionaire dichters, een paar mannen uit die werkelijk tot de poëzie
behooren: de vader in Rusland van het symbolisme, Brussov, die vele goden heeft
gediend, en thans verzekert: “Boven ons armzalig feest schittert een ongehoord
licht waardoor de gulden dageraad der tijden wordt bespoedigd.” En daar is eindelijk
de meest-begaafde onder de communisten, de futurist Maiakowsky, lang vóór den
oorlog een voorlooper der dadaïsten, thans de man die misschien van de toekomst
een beter begrip heeft dan vele revolutionaire dictatoren: “Het is niet voldoende uw
jas om te keeren”, zegt hij, “keer ook uw ingewand om”. Aldus is ook in zijn werk
wel iets prophetisch. Zonder het minste echter, waar wij houvast aan hebben. Want,
het ingewand werkelijk omgekeerd, - wat dan?’...
Mijn Russisch dichter lei het hoofd met eenigen weemoed in de holte van de
schrale hand. Hij vervolgde:
‘Uitgehongerd; een leven slijtend dat weinig comfort biedt, in kamers waar het
vriest; geen hoop op belooning; heel dikwijls zelfs geen papier om op te schrijven;
en... werken nochtans, halsstarrig werken. Atmospheer der sowjet-dictatuur;
burgeroorlog; onuitsprekelijke ellende; geen uitzicht op het einde van de miserie,
en... werken, werken. Ziedaar een beeld van de literatuur in Rusland. Van de
literatuur in het algemeen hebben oude academieleden in vredestijd wel eens met
vele bombastische woorden de volkerenleidende zending verkondigd.
Volkerenleidend, - ik weet niet of de Russische dichters wel ooit die rol spelen. Maar
aan een onafwijsbare zending der poëzie ben ik toch ook wel gaan gelooven, aan
- eene heroische zending.’
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V
Mijn Russische dichter had lang gesproken. Met weemoed zagen zijne oogen de
ijlte in. Hij had met een soort koppigheid gedrukt op zijne laatste woorden: ‘eene
heroïsche zending’. Geloofde hij er werkelijk aan?
Buiten, door het venster, zagen wij de zee, waar een schemering uit rees. Rozig,
en overwaasd met blauwe sluieren, versmolten lucht en water. De kamer waar, voor
mij, dezen namiddag, de Russische revolutie had geleefd en van die revolutie de
geweldige poëzie met al hare geheimenissen, de kamer ging voor een nieuwen
nacht duister worden. Weldra zouden wij nog alleen zien en oogen krijgen door het
zelf-aangestoken licht.
En dat kreeg weêr maar eens de beteekenis van een symbool, - hetgeen steeds
aangenaam is om vast te stellen. ‘Heroïsche zending’! Intusschen zat deze dichter,
deze Russische dichter, hier heel ver af van het land waar zijne heroïsche zending
lag. Misschien ziet hij dat land zoo heel gauw niet terug. Misschien ziet hij het nooit
terug: hij heeft het me-zelf gezeid. Zending trouwens is doel. Wat nu is het doel van
de Russische poëzie van den dag, de poëzie der meerderheid van de tegenwoordige
Russische dichters? Niemand weet het te zeggen. Alleen bolsjewiki durven hier met
stelligheid spreken, en durf is iets anders dan zekerheid. Ach, vriend, indien wij eens
gingen gelooven aan alleen het zelf-aangestoken licht?
Doch, ik heb ongelijk zóózeer te houden van symbolen, dat ik erdoor Westersch
individualisme ga stellen boven dat echt-Russische dat in de Revolutie-poëzie
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van Rusland blijkbaar voortleeft: het diep-humane, het echt- en innig-menschelijke.
Het heeft een Tolstoj van de kunst afgeleid naar een mysticisme, waar men thans
al het gevaar van inziet. ‘Maar’ zegt mijn dichter, ‘bij ons heeft Tolstoj allang
uitgedaan. Blijft nog alleen, en eeuwig-dezelfde, Dostojewsky.’ Is dat niet troostend,
en voor de toekomst der Russische letterkunde geruststellend en
betrouwen-schenkend? Toen ik als formule voor die letterkunde voorstelde: ‘Het
hart van Dostojewsky middenin nieuwe levensvoorwaarden’, gaf mijn zegsman
gretig toe, dat de formule niet slecht gevonden was. De Russische dichters blijven,
door al de gruwelen heen, prachtige menschen. De grootheid van hun hart schenkt
hun de intuïtie van den weg dien ze volgen moeten. Wij mogen aan hen niet twijfelen.
Als ze spreken van ‘heroïsche zending’, dan hebben zij gelijk, zij die de ‘raison du
coeur’ in zulke hooge mate bezitten.
Had ik trouwens de waarde van deze ‘raison du coeur’ zelfs voor het ontwikkelen
van eene kunstformule niet mogen waardeeren, toen de vrouw van den dichter, de
schilderes met het Byzantijnsch madonnagelaat, mij haar eigen werk liet zien?
Onlangs nog schreef ik u herhaald over wat ‘Sélection’ ons te Brussel toonde, van
winter, aan jongere Fransche en Belgische kunst. En ik weet niet of ik toen heel
mijne gedachte heb gezegd; men moet altijd wat te toegevend zijn om niet te
vervallen in onbillijkheid. Maar rechtuit gemeend: het werk van de allerbesten is mij,
in Frankrijk en in België, en niet minder in Holland, om niet te spreken van
Duitschland, toen toch wel heel cerebraal, toch wel al te zeer bedacht voorgekomen.
Zij weten het trouwens, en
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zijn er fier op. Geen schilder meer, of hij voelt er behoefte aan, schriftelijk te gaan
theoretizeeren over eigen werk. De vroegere impressionisten plachten er, mondeling,
anecdoten over te vertellen: hoe warm het was en hoe ver; hoe mooi dat meisje
was en dat landschap. De cubisten, zij, hebben de redeneering uitgevonden: hoe
een mandolinist bestaat uit strakke lijnen, golvende lijnen, vliedende lijnen en
centripetische lijnen, die men best uit elkander kan houden, en hoe dat mooie meisje
vooral is een samenstelling van rhomboïeden. Die impressionisten waren primaire
zintuigmenschen, en de cubisten zijn metaphysische verdorden. (Er zijn gelukkig
uitzonderingen). Mijne Russische schilderes nu was blijkbaar iets anders: zij was
een Hart, geheel gewijd aan de schilderkunst, zij het naar de meestmoderne
methodes.
En het brengt er mij toe te vertellen, hoe in sowjet-Rusland de kunst cubistisch
is (het woord dient zeer ruim opgevat), waarna wij zullen vaststellen waarom dat
ruim opgevatte cubisme er zulken rijpen vorm kreeg, een vorm veel rijper, naar me
voorkomt, dan in welk land ook.
Zooals men weet reizen de jonge Russische kunstenaars heel veel en heel graag.
Kort vóór den oorlog waren zij zeer talrijk te Parijs, bedwelmd door Picasso en
andere jongeren. Zij hadden ook in België George Minne ontdekt; - die natuurlijk
niet weet dat hij in Rusland even klassiek als Phidias is, en heel wat hooger wordt
gesteld dan Rodin. - Toen die jongere Russen nu, revolutionair aangelegd, in 1914
naar hun land terugkeerden, voerden zij er den cultus van Picasso in.
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En met de revolutie aan het bewind gekomen, of nagenoeg, werd Picasso aan de
menigte opgelegd als de god der moderne schilderschool. Te Petrograd heeft men
hem in het voornaamste museum twee groote zalen ingeruimd: de volledigste
verzameling Picasso's, die men zich denken kan. Hetzelfde heuglijke lot was nog
anderen jongeren beschoren: ook André Derain heeft, heet het, zijne zaal... terwijl
men in België nooit meer dan tien werken van hem samen heeft gezien. Van
Cézanne, van Vincent van Gogh werd alles binnengehaald wat maar te krijgen was.
Rousseau de douanier vond zelfs een hartstochtelijk bewonderaar in den
tegenwoordigen volkscommissaris voor kunst, den minister van schoone kunsten
dus, die hem piëteitsvol navolgt in schilderijen waar ik reproducties van heb gezien
in het officiëel-Russische tijdschrift, en die me waarlijk heel schoon voorkomen. Die
vreemde minister bewondert blijkbaar evenzeer Modigliani en Foudjita, en daar is
zelfs onze Belgische Destrée niet aan toe, al is hij ook een artiest.
Andere moderne Russische artiesten hebben bewondering voor andere meesters
van den jongsten tijd, buiten hun geteisterd vaderland. En nu wilde ik hierop wijzen:
die jongere meesters hebben zij op zulke wijze doorgrond, dat wij, die de Russische
verwerking niet kenden, er een gansch anderen blik op krijgen. Die schilders, die
voor de Russen voorbeelden zijn geworden, wij hebben ze natuurlijk in de eerste
plaats ondergaan door de macht van rhythmus en kleur, door de plastische
eigenschappen, die bij hen troffen. Die eigenschappen waren echter te verschillend
van wat de vroegere kunst ons bood, dan dat wij niet zouden zijn gaan analyseeren.
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Het is een spelletje geworden van hoe en waarom, een puzzle waar onze
intellectualiteit een goed deel in had. Dachten wij gevonden te hebben, dan waren
wij heel blij. (De schilder zorgde trouwens doorgaans zelf voor voldoende verklaring),
en zoo genoten wij van het schilderij, niet alleen om de schilderkundige
eigenschappen ervan, maar om wat wij ervan te weten waren gekomen en om wat
wij er zelf hadden ingelegd. Iets, waar wij veel van ons-zelf aan gegeven hebben,
wordt ons dierbaar tot op het oogenblik dat wij er ons in hebben vergist, naar wij
zelf moeten bekennen.
De Russen nu der vier-vijf laatste jaren hebben van de theorie der jongere
Fransche of Duitsche schilderkunst niets vernomen, en... dat was al heel veel. Zij
hadden alleen de werken, zonder het commentaar-intijdschriften. Zij moesten dus
zelf de waarde gaan bepalen, en zij deden het, als echte Russen, meer met hun
hart dan met hunne hersenen, hetgeen eene tweede winst was. Er komt bij, dat de
Russische plasticus nooit een zuiver individualist is. Er leeft in hem eene geweldige
kunsttraditie, die nooit door eene Renaissance, eene ik-beweging blijkt onderbroken
te zijn geworden. Ik herinner mij dat in de wereldtentoonstelling te Brussel, in 1910,
eene gansche zaal aan de Russische impressionisten was voorbehouden: nooit
heeft eene kunst ons zoo traditionalistisch geschenen, als deze van menschen, die
scherp-persoonlijk trachtten waar te nemen, en pointilleerden als iedereen, maar
slechts door de Spanjaarden - eveneens traditionalisten uit temperament - werden
geëvenaard in het volksgemeenschappelijke.
Ik durf verzekeren, dat in de kunst van het tegen-
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woordige Rusland eene zelfde eenheid heerscht. Er zijn drie richtingen in de moderne
kunst die te zeer onderscheiden zijn, dan dat zij in de oppervlakkige visie
onmiddellijke synthesis toelaten zouden. En dan, ik heb alleen, en dan nog vluchtig,
foto's, zeer talrijke foto's gezien. Doch, waar ik groepen vaststel, zie ik in elke groep
een grondige rijpheid, en verder eene zeldzame aanpassing, die zelf-making is.
Alles is - ik kan het woord niet genoeg herhalen - aanvaard door een gevoelig hart,
en dat hart is tevens Russisch en diep-humaan. Gij, die het niet hebt gezien, gij stelt
u bijvoorbeeld moeilijk voor wat van het cubisme in zuivere essentie, zooals le
Fauconnier het in zijne tweede jeugd opvatte, geworden is bij het anonieme
ontwerpen van décors en costumes voor Claudel's ‘Annonce faite à Marie’. Gij kunt
niet denken welke gevoelswaarde eene gedekte sowjettafel krijgt - een bokking,
een stuk brood, een viertal krieken - gedaan naar het gesystematiseerde voorbeeld
van den toch wel wat heel naïeven Rousseau. Van de fijne en adelvolle gastvrouw
die mij aldus de schilderkunst in het tegenwoordige Rusland ontvouwde zag ik...
Vlaamsche, zij het dan ook cubistische landschappen. Zij hebben mij diep ontroerd,
omdat zij zoo diep menschelijk doorvoeld waren. Laten zij mij nu ook denken aan,
laat ons zeggen, Dufy. Maar Dufy zou mijn Vlaamsch-zijn hebben gekwetst door
zijn geestelijken opzet. Terwijl deze traditionalistischvoelende Russin mij het groote
geluk verschaft, mij menschelijk in mijn Vlaanderen terug te vinden. Omdat zij zoo
zuiver-menschelijk voelt.
Dat juist, dat zuivere en algemeene menschelijke,
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is de les die ik heb getrokken uit mijn bezoek aan deze Oosterlingen, die komen
van een voorloopig verdoemd land, en waar ik aan denk als aan vrienden. Ik heb
ze een enkele maal gezien, enkele uren slechts in een mufgeurend hotelletje der
Vlaamsche kust. Zij zijn er misschien al weg. Ik zal ze niet meer terug zien. Want,
wat zij ook doen of laten, hun lot hangt van het lot van hun land af, al zijn ze dat
land ontvlucht. Ik, voor mijn part, ik ben een Vlaming: ik blijf bij honk. Zelfs waar de
wegen van Rusland en van Vlaanderen elkander zouden kruisen, bestaat er groote
kans dat wij elkander nooit weer ontmoeten. Ik zal ze echter niet gemakkelijk
vergeten: ik heb Menschen ontmoet, die hun menschelijkheid mochten harden in
een bad, dat ik hun waarlijk niet benijd, ik die de Belgische bezetting heb beleefd,
maar dat, blijkbaar, voor hen noch voor de kunstenaars van hun land zijne sterkende
kracht heeft gemist.
Al kan ik mij, natuurlijk, vergissen.
Omdat het juist mijne vrienden zijn, die mij argwaan hebben geleerd.
En omdat juist mijn al te gemakkelijke geestdrift voor al wat grondelijk-menschelijk
is, mij doorgaans het diepst heeft gegriefd en bedrogen...
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Taveernen
26 October 1922
Er is te Brussel iets verdwenen, waarvan men niet weet door wat men het
vervangen gaat. Dit druischt tegen alle Brusselsche gewoonten en gebruiken in.
Als men in de hoofdstad van België afbreekt (en hier gaat het eveneens, zoo niet
om afbraak, dan toch om sluiting van een gebouw dat zijne voormalige bestemming
verliest), dan is het omdat men iets veel mooiers, veel grootschers in de plaats wil
hebben, iets dat onverbiddelijk-noodig heet te zijn, iets onontkomelijks want dringend
als een levensbehoefte, en waarvan men zich afvraagt hoe het komt dat gansche
generaties er buiten konden. Voor men den Berg van 't Hof ofte Montagne de la
Cour aan zijn eene zijde met al de belendende perceelen van het Cantersteen
wegbrak, wist men dat daar een langgedroomd kunstpaleis moest verrijzen; en het
onontbeerlijke Centraalstation was de imponeerende reden waarom de Putterijwijk
werd platgelegd. Intusschen wachten wij nog steeds, wachten wij reeds een kleine
twintig jaar op genoemd kunstgebouw, terwijl van gemeld station werd afgezien, hetgeen de aloude en schilderachtige Putterij uit zijn puinhoopen niet verrijzen doet.
Het geval, waar wij het hier heden over hebben willen, doet zich eenigszins anders
voor. Het gaat om een eenvoudige herberg, die men niet verlaten heeft ten voordeele
van een betere, ruimere, reeds gevonden gelegenheid. De Brusselsche traditie krijgt
in deze een knak. De herberg wordt niet gesloten om der wille van een ideaal - al
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komt er misschien wel iets heel erg idealistisch in de plaats: een cinema bijvoorbeeld,
of een wisselkantoor. De ‘Caves de Maestricht’ - om de lokaliteit bij haar naam te
noemen - worden van hare gewone bezoekers verlaten, niet omdat dezen
geheelonthouders zijn geworden of in deze barre tijden geen geld meer hebben
voor biertjes; minder nog omdat zij onderdak hebben gevonden in meer sumptueuze
zalen; maar misschien wel omdat de waard voor zijn duurgewonnen fortuin eene
betere belegging heeft ontdekt, of de eigenaar voor zijn perceel een voordeeliger
bestemming. Intusschen treuren wij: de literatuur heeft te Brussel haar voornaamste,
haar best-gevestigde schuiloord verloren.
Want de Maastrichter kelder was een ‘café littéraire’, net als vroeger Parijs de
Voltaire en de Tortoni bezat, en die eerbiedwekkende Procope, door Paul Verlaine
vereeuwigd in de verzen:
J'entre au Procope
Boire une chope;

net als de Napolitains waar Ernest la Jeunesse heerschte en de Closerie des Lilas
waar Paul Fort, prince des poètes, hof houdt; net als de ‘bakjes’ van Montmartre
waar het symbolisme over de doopvont gehouden werd, en académiciens als Maurice
Donnay door een Rodolphe Salis voor hun kiesche roeping werden opgekweekt.
Op deze veelheid kan Brussel niet bogen. Wij hadden echter de, helaas
verdwenen, Caves de Maestricht, en dat was onzer nederigheid genoeg. Vooral
voor onze Fransche literatoren waren zij de navel van Boeddah:
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het eenige punt dat hunne aandacht waardig bleef, het oord waar zij wijsheid,
veiligheid, en in de late uurtjes, het gevoel, den voorsmaak, de zekerheid der
eeuwigheid vonden, zelfs buiten de eenzaamheid en de ascesis die voor dit doeleinde
worden aangeprezen. In het literaire huis van Brussel zijn er vele kameren weliswaar,
en onze dichters zijn wars van exclusivisme. De Maastrichter kelder was echter,
sedert wel een kwarteeuw, een centrum; hij oefende eene kracht uit, die ik geen
oogenblik aarzel centripetisch te noemen; hij was eene vertroosting in de ellende
zooals hij een spoorslag was voor het genie. Het bier dat men er dronk was slap
maar bezielend. Ik zal niet zeggen dat het er gezellig was vanwege de stemmigheid
eener goed-begrepen decoratie of de exquise verfijning der bedienende geesten;
maar de daaimoon der vriendschap waarde er rond en liet zich nooit onaangeroerd,
zoodat de heftigste ruzie er steeds uitliep op talrijke omhelzingen.
Gelegen aan de Naamsche Poort, de plaats waar de Brusselsche drukte, die er
een knoop vormt van belang, hare hoogst-aristocratische uiting vindt (men drijft er
geen zaken als aan de beurs; het is het aankomstpunt niet van heteroclietische,
vijandig-aandoende vreemdelingen zooals Noorder- en Zuiderstation), waren de
Caves de Maestricht een soort van oase. Drie reusachtige restaurants flankeerden
haar, een aantal Bodega's en echt Brusselsche burgerkroegen omringden ze met
onverschilligheid: deze waren de vergaderplaatsen van het publiek der schouwburgen
en bioscopen die aldaar talrijk zijn. Daar middenin lag de Maastrichter Kelder als
eene verlatenheid, waar zelfs het gudsende avondlicht
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der straat aan voorbijgleed zonder sympathieke mededeelzaamheid. - ‘Des te beter’,
meenden de stoïsche gewone-bezoekers: het paar Hollanders die er geregeld
kwamen borrelen (in den gezegenden ón-drogen tijd) en 's avonds dominospelen,
en vooral het literaire bent dat Georges Ramaekers er om zich heen, en om den
gloed zijner innerlijke personaliteit had weten te verzamelen.
Al was daar niet Ramaekers alleen met zijn trouwe trawanten. Ik heb er van Henry
de Groux geleerd, hoe men groetend zijn hoed zwaait volgens de onvervalschte
traditie der Drie Musketiers. James Ensor, één der oudste bezoekers, zal dezen
winter Oostende niet verlaten, voor een goed deel om zich de smart te sparen, de
‘Caves de Maestricht’ gesloten te bevinden. Laurent Tailhade en zijn cyclopenoog
deed nooit Brussel aan, waar hij zijn lijfarts had dien hij om een dubbele dosis
morphine ging smeeken - trouwens tevergeefs - telkens hij hier een ‘besogne de
valet de chambre’ kwam verrichten (waarmede hij bedoelde: eene lezing houden),
zonder de lucht op te gaan snuiven van den Kelder die galmde van zijne boutades
en Aristophanische oordeelvellingen. Dezen waren echter trekvogels, - evenals
onze arme, weemoedige, soms tragisch-ontredderde Prosper van Langendonck,
die er verscheen als een schim, om, na een eenzaam en afwerend drankje, met de
afgetrokkenheid van een schim te verdwijnen. Doch de echte meester des huizes,
de eenige wiens glimmende gekleede jas één geworden was met het bezaan der
wandbanken was Georges Ramaekers. Arme Ramaekers! Waar zal hij voortaan
zijne bezieling vinden, hij die weliswaar menige andere gelegenheid pleegt aan te
doen, maar alleen om
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zich het bitter genot te verschaffen van den walg?
Ik heb hem u onlangs voorgesteld: de laatste, trouwens zeer beschaafde
vertegenwoordiger onzer literaire bohème. Onder het lange, wel eenigszins vettige
kroezelhaar, het flets-bleeke, slap-dikke gelaat met den dunnen baard, en den nogal
lammen mond die brabbelend mystieke waarheden openbaart, die de hoofdbedoeling
hebben, nu al vijf-en-twintig jaar, steeds nieuwe tijdschriften te stichten; binnen de
blinkendste jas die Chaunard zich hopen dorst, zijn spannende lichaam met de
vlug-bewegende armen en de kleine, reeds oude handen; en met dat al de fideelste
kerel der wereld, naiever dan een zuigeling, belezener dan een Benedictijn,
verwrongengrootsch dichter, argeloos-knappe teekenaar, ijveriggrootsprakig
overtuiger en de schoonste vriendenziel der wereld. Naast hem zie ik - zag ik althans
vóór en onder den oorlog - den hoekigen, geweldig-gebarenden Crommelynck en
de drastiek van zijn vertel-genie, den langen platten man met de handen als witte
vlammen; ik zag Horace van Offel met zijn zelf-voldane onderofficiers-verzorgdheid
en de orakelende zekerheid van iemand, die iederen dag een nieuwe gemeenplaats
ontdekt; ik zag de gedrongenheid van Gaston Heux die onder een verwilderden
haarbos en achter een lorgnet met gebroken glazen de ellipsen van een Mallarmé
bestreeft; ik zag er de oneindige smalheid van Marcel Wyseur de hoogten van
Verhaeren bestreven; ik zag er den martialen Grégoire Leroy naast den
inschikkelijken Gaston Pulings, en den gedistingeerden hooge-zij van Marcel Angenot
naast de boerschheid van een Prosper Henry Devos, die onder den oorlog stierf
als een held.
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Ik zag er den rooden schilder Blandain en den zwarten musicus Scharrés. Wie zag
ik er niet? Ik zag er zoowaar me-zelf, in een spiegel, tusschen de onwelvoeglijkheid
in van vliegen.
En dat alles is nu voorbij.
Zooals trouwens zooveel andere literaire cafés in Brussel verdwenen zijn. Het is
pas eenige maanden geleden dat aan de Beurs het ‘café Sésino’ in bankhuis werd
omgezet. Aan dat café Sésino zijn heel wat letterkundige herinneringen verbonden:
de Jeune Belgique hield er hare vergaderingen, toen zij reeds hare tweede generatie
had bereikt. Fernand Séverin hield er met zijne schuchtere schijnkoelheid zelfs de
rosserie van Albert Giraud op afstand. Ywan Gilkin pakte er uit met een christelijk
satanisme, dat hij bij Barbey d'Aurevilly evenzeer als bij Charles Baudelaire gaan
leenen was. Nu en dan zag men er Charles van Lerberghe verschijnen, die pijnlijk
aandeed, en hoe sympathiek!, door zijne linkschheid. Maurice Kufferath wijdde, op
eene aemechtige piano, zijne vrienden in bij glorieuze Parsifalmuziek. De gebroeders
Destrée kwamen daar als trouwe gasten, de slordige die minister zou worden, de
zéér verzorgde die sterven zou als Benediktijner monnik. En Georges Eekhoud zat
om miskenning te mopperen in zijn hoekje.
En dát alles is al heel lang geleden, bijna zoolang als de stichting van la Jeune
Belgique-zelf.
Ook dát gebeurde in eene taveerne: in de ‘Régence’, waar de Paris-Alexander,
de schoone herder en de onweerstaanbare veroveraar Max Waller, de Siebel die
een zoo zuiver fluitje bespeelde, zitting hield. Men ont-
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dekte er en huldigde een romancier die wereldroem waardig bleek: de Charles de
Coster van den onsterfelijken Uylenspiegel. Men vereerde de gevoelige philosoof
Pirmez. En het was vermoedelijk in de Régence dat de gedachte ontstond, Camille
Lemonnier met een banket te vieren, toen zijn ‘Mâle’ den literairen staatsprijs kreeg:
uitgangpunt van eene als degelijk-erkende Belgische literatuur.
De Régence, die gelegen was op de Koninklijke Plaats en thans verhuisd is, stond
op het eindpunt van eene dwarslijn, waarvan het andere punt de ‘Taverne du Globe’
is. Het is dáár dat, een tiental jaren later, in 1893 namelijk, het tijdschrift ‘Van Nu en
Straks’ werd gesticht. De Paris-Alexander heette ditmaal August Vermeylen. Zal ik
over die stichting spreken? Er zijn in Holland menschen, een Albert Verwey, een
Johan Thorn Prikker, een Jan Toorop, die daar vermoedelijk meer van weten dan
ik. Over hen werden mij, die niet tot die eerste Van Nu en Straks-generatie behoor,
anecdoten verteld, die mij deze kunstenaars nog dierbaarder maken dan hun werk.
Ik brand van verlangen, ze u na te vertellen. Maar ik wil bescheiden wezen.
‘Van Nu en Straks’ bleef zijn taveerne niet getrouw. Wat al verhuizingen hebben
wij, sedert den ‘Globe’, niet gekend? In welke oorden zouden wij niet worden gelokt,
in Roode Leeuwen en in Tinnen Potten! De invloed, die imponeerend was, van
Herman Teirlinck, verplaatste het centrum der Vlaamsche literatuur niet zelden naar
het middelpunt vliedende Molenbeek en een onwelvoeglijk-genaamd ‘Vossegat’,
Vlaamsche vaderlandsliefde zocht een symbolisch toevluchtsoord
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in de Arteveldestraat. Maar er was eene oorspronkelijke aantrekkingskracht die ons
terugvoerde naar de hooge stad: onder den oorlog kwamen de Vlamingen bijeen
op een paar stappen af van het lokaal der Franschschrijvende Belgen: naast de
Caves de Maestricht ontdekten zij de Drie Sleutels...
Met het verdwijnen van den Maastrichter kelder is dat alles verleden geworden.
Men bezoekt in Brussel geen koffiehuizen meer om der wille der literatuur, zoolang
althans Georges Ramaekers tusschen Naamsche poort, Madou-plaats,
Elsene-gemeenteplaats en Sint-Joostmarkt - het klassieke kwadraat - geen nieuw
vergaderoord ontdekt heeft. De literatoren zijn trouwens heel deftig geworden: zij
stichten clubs. Wij hebben reeds een ‘Club des Ecrivains belges’, die verleden
Zaterdag John Galsworthy te gast had op een heel chic avondmaal. Ook de
Vlamingen krijgen weldra hun club, en dan onthalen zij wellicht Rabindranath Tagore
of Gabriele d'Annunzio, die blijken heeft gegeven van flamingantisme.
Helaas, die deftigheid maakt ons niet jonger!
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Tooneel te Brussel
I
28 April 1923
Deze week kwam eene jonge Fransche tooneelonderneming op de planken van
het ‘Théâtre du Marais’, als gevolg van eene methodische uitwisseling, die onlangs
aan dat ‘Théâtre du Marais’ toeliet, te Parijs onvervalschte lauweren te gaan plukken,
- thans had te Brussel de eerste vertooning plaats van Jules Romain's jongste
tooneelwerk: Monsieur le Trouhadec saisi par la débauche.
En intusschen speelde het ‘Théâtre du Marais’, ongetwijfeld de beste, ik bedoel
de meest-homogene en meest-beschaafde, vereeniging van deze hoofdstad, weêr
maar eens klassiek werk op zijne eigene, moderne wijze: Musset's A quoi rêvent
les jeunes filles en Molière's L'Amour médecin.
Deze gebeurtenissen op het gebied van het tooneel - want ik geef gaarne toe dat
zij het zijn, - laten zich, bij al ander verschil, vereenigen onder eene vaststelling, die
eene voldoende aanleiding is tot dit briefje: de voorstellingen worden beheerscht
door stijl.
Het is niet sedert heden of gisteren dat op het tooneel naar stijl wordt gestreefd,
al is in deze, niettegenstaande Hollandsche voorbeelden, België tot vóór een paar
jaar achtergebleven. Ten deele plastische kunst, is de tooneelspeelkunst, met regie
en decoratie die er bestanddeelen van zijn, de stijlhervorming die de andere
plastische kunsten, en meer bepaald de schilderkunst, thans beheerscht, vóór
geweest. Het is wel drie lustra geleden,
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dat fijngevoelige, men mag gerust zeggen practischaangelegde regisseurs hebben
ingezien, hoe het per se-valsche van eene tooneelvertooning zooniet vermeden,
dan toch verholpen kon worden door overdrachtelijkheid. Waar een geschilderde
lap nooit een huiskamer of een boom kan worden, zelfs niet in het oog van den
toegevendsten neger, zocht men de grof-naturalistische illusie te vervangen door
eene illusie, die, ditmaal haar-zelf wél-bewust, het oog zou streelen hetzij bij
impressionistische middelen - spel van licht, kleuren, vormen -, hetzij bij
expressionistische middelen - uitwerking van voluum en vlak, van lijn en toon, van
suggereerende verhoudingen die ditmaal, ook buiten styleering, ver van
rechtstreeksche natuurlijkheid stonden. De bestreving was dezelfde: waar het
tooneel, ook niet wat dialoog betreft, en des te minder in beide gevallen wanneer
het te doen is om inkleeding van een tekst, nooit leven, ik bedoel levensphotographie
kan worden (hetgeen nooit iemand heeft gewenscht, die een kunstenaar was), blijft
slechts dit ééne over: van tooneel stijl te maken.
De jongste vertooning, als alle overige trouwens, van ‘Le Marais’, zoowel als de
vertooning van het stuk van Jules Romains, zoowel als de zéér te waardeeren
poging die de heer Poot, bestuurder van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg
te Brussel, andermaal heeft gedaan en weêr met een stuk van Herman Teirlinck,
staan dus in het teeken van den stijl. Zij doen het alle drie op eene zeer verschillende
wijze.
Voor Jules Delacre, bestuurder van het ‘Théâtre du Marais’, is stijl in hoofdzaak
gelijk te stellen met
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smaak. Zijne regisseursideeën heeft de heer Delacre uit Engeland, waar hij onder
den oorlog, zoo goed als noodgedwongen, acteur is geworden. Hij heeft er geleerd
wat Royaards en Verkade er hebben geleerd: fijne beschaafdheid in de voorstelling.
Die voorstelling, deze voordracht, zij spreken in hoofdzaak tot de zintuigen. Zij
nemen in door eene uitzonderlijkheid die nimmer schokt, die eerder bedwelmt. Is
zijn decor synthetisch, dan is die synthesis nog geenszins eene wiskundige formule.
Hij bedoelt niet te spreken tot den geest, ik bedoel: tot het redeneerend intellect.
De heer Delacre, die een fijnzinnige dichter is, zal wel de laatste zijn om de totale
afschaffing van het decor, van het attribuut, van het ‘accessoire’ voor te staan. Hij
vereenvoudigt; hij herleidt het tooneelmatige milieu tot de hoofdzakelijke
bijzonderheid. Maar die bijzonderheid heeft nooit de beteekenis van eene abstractie.
Zij is veel minder een intellectueel teeken dan eene, ietwat grillige, verlokking van
het oog. Wat Delacre bedoelt is alles behalve een schema, eene geometrische
‘épure’: het is gelouterde natuur. Hij gebruikt zeer natuurlijke middelen, en verwacht
alles van hunne oproepende kracht. Hij verwaarloost strengheid voor gevoeligheid.
Hij blijkt vol afschuw voor cerebraliteit: eene herfststemming, bijvoorbeeld, zal hij
liever wekken door eene chrysant in een vaasje, op een mahoniehouten meubel
der jaren dertig, dan door de vlakheid van een grauw-ros geschilderd doek en de
barheid van enkele lijnen zonder eigenlijke, recht-streeks-aansprekende beteekenis.
Hij is, ik zei het u, een dichter: een dichter kan moeilijk buiten zulke zinnelijkheid.
Hij is tevens een fantast, en bewijst het,
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nu twee jaren reeds, door de keus der stukken die hij vertoont. Het is niet alleen de
samenstelling van zijn gezelschap die er hem toe noopt, op zijn repertorium stukken
te plaatsen die liefst buiten gedegen werkelijkheid staan. Het laat hem toe, weêr
vrijen teugel te laten, als regisseur, aan een zeer geestig, aan een charmeerend
vernuft, dat buiten geestelijke wetten staat. Hij speelt met zijn publiek: hij dringt het
geen rotsvaste overtuigingen op. En daarom speelt het publiek zoo graag meê. Dat
publiek wordt nooit geplaatst voor problemen, ten hoogste voor eene beminnelijke
oplossing ervan. Het hoeft niet te denken: alleen te genieten. En het geniet (in dezen
tijd een zeer te waardeeren voorrecht), het geniet slechts zeer echte, ik ging haast
zeggen: probate, zorgvuldig gekeurde, standhoudend-bevonden schoonheid. Delacre
is alles behalve buitenissig: laat alle onrust varen, gij die het ‘Théâtre du Marais’
binnentreedt. Hij is daarenboven zoo modern als de ‘gens du monde’ dat kunnen
verdragen; zijn schouwburg is een salon waar men zich thuis kan gevoelen, ook
boven de vijftig: hij is niet te minder up to date. Hij is het door de vereenvoudiging
die alle drukte uitsluit, en zelfs alle onechtheid; hij is het door eene kieskeurigheid
die nooit vreemd aandoet: hij is het, in een woord, door een stijl, - die niemand stoort
en onmiddellijk is te begrijpen.
De tooneelkundige opvattingen van Jules Romains zullen, vrees ik, in zake stijl,
van wel eenigszins anderen aard zijn.
Jules Romains, vader van het Unanimisme, dichter met veel levenservaring, is
alles behalve van humor verstoken. Dien humor vindt men in boeken van hem,
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als ‘Les Copains’; men vindt hem, eenigszins grover, terug in de ‘pièce comique’,
die hij zeer gevat, met een uitnemenden zin voor de uitwerking van elk woord,
‘Monsieur le Trouhadec saisi par la débauche’ heeft betiteld. De tooneeloptiek werkt
van lieverlede vergrovend: zij dikt zoowel toestanden als afzonderlijke karakters
aan. De karakters, die Jules Romains ons voorhoudt, zijn minder analytisch dan
synthetisch voorgedragen. Het zijn meer - soms zeer nieuwe, altijd zeer kostelijke
- types, dan psychologische voorwerpen of objecten. Op de planken nemen zij
verhoudingen aan, die ik niet aarzel monumentaal te noemen, zoodat deze
personnages komen te staan naast de beste en bekendste van de Fransche
tooneelliteratuur. - Hiermede bereikt Jules Romains stijl, is zijn klucht een werk van
onmiddellijk-kenschetsenden stijl. Zij is het tevens, die klucht, door de voordracht
der gebeurtenissen die er zich in ontwikkelen. In tegenstelling met zoo goed als alle
andere, zoekt zij hare komische kracht geenszins in verwarring. Het quiproquo is
bij Jules Romains evenzeer vermeden als het calembour. Hij houdt van klaarheid
tot bij vervlakking toe. De eenvoud der toestanden gaat met den eenvoud der
middelen gepaard. Er is geen imbroglio; er is veel meer juxtapositie. De malheid
der voorstelling ligt voor een goed deel in de logica ervan. En ook hierin doet Jules
Romains als klassiek aan. ‘Monsieur le Trouhadec’ schaft gansch de negentiende,
en zelfs een goed deel van de achttiende eeuw af, om aan te sluiten, met elegantie
en gemak, bij Molière en, hooger op, de middeleeuwsche klucht. En ook hierdoor
geeft hij blijk van een inzicht, dat op de natuurlijkste wijze der wereld
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stijl bestreeft en bereikt. De vis comica van Jules Romains sluit alles behalve rust
uit; zij is ten uiterste bevredigend. En hierdoor verkrijgt zijn werk eene waarde die
van zeldzamen aard is. - Er is eindelijk de taal. De taal van dezen auteur, veel meer
in deze klucht dan in zijne verhalen, zweemt naar pastiche. Doorgaans is zij van
gevoelige raakheid: zij blijft het hier, maar vreest geenszins aanzwelling. Zijne
woorden zijn als zeepbellen, die zich onder een kinderadem uitzetten. Zij behouden
hunne preciesheid; zij verbluffen meer dan eens door hunne malle echtheid; doch
zijn bij aanhouding verrassend door eene precieus-aandoende emphase. Meer dan
om welke reden ook denkt men hier aan Molière: er is iets grandioos' in een dialoog,
die nochtans het eenvoudigste der wereld is, - eenvoudig niet zoozeer omdat het
zoo dicht bij de werkelijke spreektaal staat, als juist omdat die spreektaal gestyleerd,
zeer bewust opgedreven is tot wat men stijl noemt, stijl in schoolschen zin, stijl
zooals men ons dien heeft geleerd te waardeeren als den besten, zooniet den eenig
goeden. Jules Romains blijkt een goed leerling te zijn geweest, maar is het met
ironie. Hij waagt zich aan eene gezwollenheid, die taalironie is en dat is niet de
kleinste reden waarom wij van zijn klucht waarlijk genieten.
Jules Romains stelt nog eene andere ironie in practijk, ditmaal met de
medewerking van zijn regisseur. Want stijl is er niet alleen in den opzet en den tekst
van zijn stuk: er is ook stijl in de vertooning ervan, en die stijl is ironisch. - Romains
en zijn regisseur weten dat men, om van zijn tijd te zijn, naar vereenvoudiging moet
streven. Een tuin in het Zuiden van Frankrijk, aan de
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Côte d'Azur, zal men dus liefst door een paar palmboomen, en niets meer,
voorstellen. Die palmboomen, weer gestyleerd, zijn representatief. Alleen wat stijf
misschien. En daar hebben Romains en zijn medewerkers op gevonden, die
palmboomen mechanisch te doen wiebelen, rythmisch-egaal als een metronoom.
En aldus komen die palmpjes eene hoogst-komieke rol, zij het dan ook vol stijl te
spelen...

Vacantiekrabbels
Oostende, 30 Juli 1923
- De Maharajah!
Ik geloof niet dat hij een mythe is. Zijn hooge titel staat, met den naam van het
land waarover hij regeert, in de officiëele reizigerslijst, - sole official visitors' list. Het
heet zelfs dat hij, om de aantrekkelijkheid te verhoogen en meer luister bij te zetten
aan zijn bezoek, uit het verre wonder-Oosten een prinses heeft meegebracht, echtgenoote, dochter of misschien eenvoudig uitverkoren danseres: een danseres
te meer te Oostende. Hij is de sprookjesvorst niet die men, in zwarten caftan, in de
koepel geschilderd ziet van de groote feestzaal der Kurzaal, waar men hem,
geschilderd door Philippe Swijncop, met een sleep van kleurige volgelingen en
overwuifd van sierlijk-krullende vlaggen, onder den Oostendschen hemel ingehaald
ziet door zwevende bazuinen aan den blazenden mond van vrouwelijk-lichtgekleede
luchtgeesten. Hij is geen entiteit, geen hersenschim, want goudbeslagen badgasten,
glinsterend van
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Hollandsche guldens, Engelsche ponden en Amerikaansche dollars, zijn doorgaans
wars van metaphysica; terwijl het te Oostende juist de puzzle van den dag is: waar
is de Maharajah? waar zit de Maharajah? waar vind ik, waar zie ik de Maharajah?
Want de Maharajah, hij moge een werkelijkheid zijn, is een werkelijkheid die zich
Oostersch-verborgen houdt. Misschien is hij hierheen gekomen om wat koelte te
zoeken, die hij natuurlijk niet vindt op het wit-gloeiende strand, op den blakenden
dijk, of zelfs in de zalen der Kurzaal waar de menigte de atmospheer vult met zwoele
amber- en andere geuren. Hij vindt ze, de afgetrokken Maharajah, hij vindt die koelte
alleen in zijn schemerige Palace-vertrekken, waar hij mijmerend cigarettes rookt,
terwijl bovengemelde prinses voor hem op welvige voetjes danst met rood-gewelfde
nagels, en hij de glanzenbeschilferde zee aanstaart, - de zee, het eeuwig-aanhalende
voorwendsel; de zee, de steeds-noodende gastvrouw die niemand beziet, dan hij,
de luie Maharajah die niet uitgaat en aldus de prikkel is, het gesluierde
opwindingsteeken, het mysterieuze reactiemiddel dat de algemeene geblaseerdheid
tot eenige nieuwe reflexen opwindt.
Want hoe zouden wij anders kunnen zijn dan onverschillig, hadden wij dien
onzichtbaren Maharajah niet, den zich nochtans zeer reëel openbarenden Maharajah,
den astraal-werkenden Maharajah, die den dampkring doorrilt met de geheimzinnige
fluïdes? - Onverschillig trouwens als de zee zelve, de groote,
Homerisch-onvruchtbare in haar paillettes-kleed, dit jaar aldoor hetzelfde kleed
onder de aldoor zelfde zon. Waar is dit jaar,
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haar grauwe mantel-tegen-den-regen, en haar dik-zwarte kap-tegen-den-storm waar
de woeste wind door woelt? Wanneer draagt ze weêr eens, de zee, het vale gewaad
dat haar innige bewogenheid omhult, of het vinnigflapperende, teêrkleurige toilet,
dat haar voorjaarsdartelheid tooit? - Thans doet zij zich vóór, tegen alle gebruiken
in van 's ochtends tot 's avonds, in hare glinsterende ontvangst-robe van wisselend
taf, belegd met zilveren stiksel, zooals de mode eischt; en zij speelt aldus haar
gastvrouw-rol met de nonchalance van een koningin, die natuurlijk al haar genooden
niet kennen kan, en waar ook de genooden onverschillig tegenover blijven, - de
genooden, die alleen nog oog hebben voor de luchtige nimfen, voor de
weinig-verbergende sirenen, die haar abstracte majesteit tegen middag en avond
verlevendigen met speelschheid.
Geblaseerdheid. - Is er dan niets nieuws (behalve natuurlijk de
misprijzend-vereenzaamde Maharajah!), niets ongewoons althans in Oostende te
zien? Toch wel. Er is, namelijk, Middelburg en Goes, er is Zierikzee en
Brouwershaven, er is Marken en Schiermonnikoog, en ik zou er niet durven op
zweren, dat de eilanden Rottum en Borkum zich onbetuigd hebben betoond. Het
laat diepgaande ethnographische studies toe: de oud-Hollandsche kleederdrachten
schijnen zelfs invloed uit te oefenen op de zeer mondaine avondtoilettes die weer
eens, tegen de smalle, doorschijnende mode in, hier en daar een schuchter
crinolines-offensief aandurven. Nooit is Nederland in Oostende vertegenwoordigd
geweest als dit jaar; men merkt het aan twee feiten: de citroenkwast is in prijs
verdubbeld en de drie Hollandsche
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bladen, die in de Kurzaal beschikbaar zijn - Nieuwe Rotterdamsche Courant,
Handelsblad en Telegraaf - zijn het eigenlijk nooit.
Een ander te Oostende niet gewoon verschijnsel, dat eveneens te wijten is aan
de afgematheid van den Belgischen franc en de opgewekte stijgkracht van den
buitenlandschen muntstandaard, is minder van ethnographischen dan van
maatschappelijken aard. Gij weet dat Oostende een in hoofdzaak Engelsche
badplaats heet, in zooverre dat de tweede taal van den geboren Oostendenaar, die
een winkel openhoudt, een hôtel exploiteert of kamers verhuurt (en onder deze drie
soorten van menschen zijn alle geboren Oostendenaars onder te brengen), - zoodat
de tweede taal te Oostende veel minder het Fransch dan het Engelsch is geworden.
De Engelschen nu, die ieder seizoen Oostende aandoen, behoorden tot vóór een
jaar tot een zeer bijzonder soort Engelschen: tot het soort dat nooit het vasteland
verlaat; het soort dat het geboorteëiland den rug heeft toegekeerd en dat zelfs,
buiten dat eiland geboren, het nooit zien zal dan om, misschien, er te gaan sterven:
het soort Engelschen namelijk dat den winter doorbrengt te Cannes en te Nizza, en
den zomer naar Oostende komt, gevolgd door de steeds zelfde kellners en barmen,
lieden die eveneens deze weelderige levenswijze hebben geadopteerd. Dit jaar, zei
ik, is daar verandering in gekomen. In de afgeloopen maand Juli kon een niet al te
veel eischende Engelschman te Oostende drie volle dagen en drie volle nachten
leven met één pond sterling, een gansche maand dus met tien pond. Dit krijgt hij
moeilijk gedaan in het eigen vaderland. Wij beleven dus een invasie
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van Engelschen-van-minderen-stand; menschen die, het reizen niet gewoon -, maar
die willen doen gelooven dat ze van hun leven nooit anders gedaan hebben -, hier
omwandelen in de ongelooflijkste dracht: gespijkerde schoenen die oningewijden
zouden doen gelooven dat Oostende middenin het Alpencomplex ligt, een rugzak
die het vermoeden wekt dat het voedsel hier schaarscher is dan in oorlogstijd, en
een gebrek aan hoofddeksel dat tot pijnlijke gedachten leidt nopens het uitsterven
van de Engelsche hoeden- en pettenmakerij. En daarmede zijn al die
middenstands-Engelschen, wat kleederdracht betreft, al even-schilderachtig als
Zeeuwen en Friezen; ze zijn alleen een beetje belachelijker; en een beetje
onwelvoeglijker ook, waar ze de deftigste avondpartijen onrustbarend maken met
hun khaki-katoenen nonchalance; iets waar de Hollandsche deftigheid en de trage
blooheid der Nederlandsche kustbewoners natuurlijk niet verdenkbaar van is.
Er zijn niet alleen Hollanders, er zijn niet alleen Engelsche kantoorbedienden: er
zijn ook, en talloos, Russen. En dezer opschik is nog veel minder gewoon dan die
van Volendammers en Schiermonnikoogers, of dan het globetrotters-toilet der
Angel-Saksers die voor het eerst de zee overstaken. Niet dat men ontelbare
Astrakanmutsen, Tolstoj-kielen of duikerslaarzen ontmoeten zou. Men ontmoet
eigenlijk, aan bedoelde Russen, niets. Doordat men die Russen-zelf niet ontmoet.
Ontmoeten wil zeggen: op den dijk aan mekaar voorbijloopen, of ijsroom eten aan
hetzelfde terrastafeltje (ijsroom is ook al duurder geworden!) Terwijl men de Russen
moet gaan opzoeken, wil men ze zien. En dan merkt men met ver-
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bazing dat, zoo ze kielen dragen, deze kielen gesneden zijn in de fijnste zijde van
ongewoon felle kleur, en dat het zeldzame leder hunner laarzen milliarden roebels
waard is, hetgeen niet overeenstemt met hetgeen wij weten van den economischen
toestand in het land der voormalige Romanow's. Maar ik herhaal het: kielen en
laarzen zijn zeldzaamheid: deze Russen, die den zin hebben der opportuniteit,
kleeden zich, in het heete Oostende, blijkbaar liever uit dan aan. Zij houden van
naakte beenen en zelfs van bloote voeten, ook waar het niet in hunne bedoeling
ligt - integendeel! - van een zeebad te gaan nemen. Het overige van hun lichaam
is nauwelijks meer van kleederen voorzien. En dit geringe tooisel, dat eerder door
kleur en schittering uitblinkt dan door hoeveelheid, onderscheidt zich trouwens
geenszins van de stoffeering der lieden waaronder zij zich voordoen, en waarvan
ze zich alleen onderscheiden door hun inderdaad Russisch-klinkenden naam, Russisch-klinkend vooral voor wie geen Russisch kent. - Mundus vult decipi; deze
Russen voegen eraan toe: ergo decipiatur. Want ik beging een snoodheid, u al deze
Russen als onderdanen van Lenin voor te stellen. Velen zijn stadgenooten van den
danser, die vóór den oorlog reeds en een paar jaar nadien aan den Brusselschen
Muntschouwburg fungeerend was, en die voor iedereen Sacha Sarkoff heette, alleen niet voor de enkele ingewijden, die wisten dat deze Russische danser een
Brusselsch ketje was, met name Charelke van de Sompele of zoo. Dat er onder de
tegenwoordige Oostendsche Russen, als hij dansers, wel eenige als hij Brusselaars
zullen zijn, kan ik niet bewijzen; doch zij bewijzen het zelf, als ze onder mekaar
Brusselsch praten.
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Russische dansers: nadat de Russische balletten verleden jaar het great event van
de Oostendsche season zijn geweest, ontmoet men hier, naast voornoemde
buitenlanders, een hoogst onbetamelijke hoeveelheid van deze saltatores.
Beroepsdansers zag men vroeger in de Kurzaal slechts bij hooge zeldzaamheid:
thans komen er iedere week nieuwe, te beginnen met de majestatische Napierkowska
die, ook op haren rijperen leeftijd, de magische kracht der schoonheid bewijst. In
den Koninklijken Schouwburg wilde een gansch gezelschap doen gelooven, dat
men op Russische jaarmarkten niets dan onbedaarlijk springen doet. Elke dancing
heeft zijn kozak, of een mededingster van de Nijinska, en liefst beiden, tot
beschaming der armoede der charmante Engelsche girls (trouwens eveneens in
grooten overvloed door een Brusselsche dansschool geleverd), wier vooralsnog
onbetwist gebied deze localiteiten waren. Zelfs Hindoe's en Philippijnen, die verleden
jaar de groote aantrekkelijkheid waren, zien zich door deze bewoners der steppen
verdrongen. En...
En wie in Oostende van al dat aangedikte en meer of min opdringerig-pittoresk
cosmopolitisme even wil uitblazen, hij wendt stappen en blikken af van strand en
dijk, van Kur- en danszaal; hij tracht de schimmige maar prikkelende Maharajah te
vergeten en keert zelfs der zee zijn rug toe, - de onaangedane zee en haar
gepailleteerd ontvangstkleed. Hij gaat naar het aquarium: de zee is er
uiterst-bevattelijk, gereduceerd als ze is tot menschelijke proporties. Zij heeft er
geheimen voor niemand; zij is er meer dan naakt: zij is doorschijnend.
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Men geniet er zwijgzaam gezelschap aan de niet al te buitengewone visschen, die
ze bevolken.
En men is er, zoo goed als altijd, alleen.

II
30 Juli.
Het kan zijn, dat, wie niet van visch houdt, vooral als deze de vuurproef niet heeft
doorstaan, en die overigens Oostende niet verkiest om er eenzaamheid te zoeken,
niet mee wil naar het Aquarium, dat ik hem in mijn vorig briefje heb aangewezen
als het oord waar hij de gansche echte zee vindt in hare volledige beteekenis, buiten
een aangroeiend, dit jaar eenigszins gewijzigd, cosmopolitisme en zij het bij de
relativiteit, die den menschelijken geest past als een Grondwet. Hij wil niet mee,
zeg ik, naar mijn klein lievelings-aquarium, naast de deur van den photograaf die u
zitten laat vóór een zee in grauwverf, alsof de andere onvoldoende was. Laat hij
dan meegaan, zoo ik hem bidden durf, naar de Kurzaal, waar elck wat wils vindt,
en zelfs hij, die pleizier schept in Maharajah's afzondering (ook zonder danseresje).
De Kurzaal kan men al heel vroeg betreden, mits men ingeschreven zij. Om negen
uur in den ochtend is de Kurzaal nog overgeleverd aan een afvaardiging van het
Oostendsche plebs, dat, onder de overvloedige gedaante van vrouwen-uit-het-volk,
er rader-ratelend rol-borstels rijden laat over de rijkdom der tapijten. Heeren, die
men er 's avonds stappen ziet in een sierlijk habiet-costuum onder den kepi van
een Mexikaansch
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generaal, en die u hoofsch het programma aanbieden van de muziek, die dan wordt
uitgevoerd op een hoogte van ongeveer zeven meters, terwijl ze de voetjes der
dames met een zwart schabelletje onderschuiven; deftige waardigheidsbekleeders
loopen er dartel rond in hemdsmouwen, en bewijzen hun zin voor de orde bij het
schikken van niet minder dan vijftienhonderd stoelen.
Gij hebt geraden dat deze lieden daarvoor een welverdiende vergoeding
ontvangen. Naast hen vindt men er nederige menschen, die werken voor henzelf,
voor hunne medemenschen, en voor de toekomst. Men weet niet of zij
hemdsmouwen hebben, en zij zien er niet dartel uit. Hunne eigenaardigheid is, dat
zij in ochtendtoilet aan een tafeltje zitten te schrijven. Zij schrijven, al naar hun
leeftijd, het verlies op dat ze vorigen avond aan het spel hebben ondergaan, hetgeen
op de keper beschouwd een individualistische bezigheid is; of zij schrijven aan
hunne vrienden of vriendinnen al wat zij aan merkwaardigs mochten beleven den
vorigen dag: bezigheid van een reeds minder-egoïstisch levensstadium; of zij pennen,
eenvoudig of koortsig, hunne memoires neêr: een verbitterd-podagrische heer, een
verflenste dame die telkens bij het schrijven onder veel en korstig ceriserood het
rood der schaamte rijzen voelt bij de onweêrstaanbaar-meêgedeelde uitspattingen
eener, eveneens in dit Oostende der onafweerbare verdoening, doorgemaakte,
doorgesleten jeugd. En hiermede overdrijf ik geenszins: ik ken in deze stad de
morganatische weduwe van een Russisch groot-hertog - aldoor maar Russen! - die
tot zelf-verblinding maar onder den drang van het blinde Noodlot, haar
gedenkschriften opstelt
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in Braille-schrift, van negen tot half-elf. Waarna ze veel portwijn gaat slurpen.
Om half-elf komt in de Kurzaal wat meer beweging. De eerste orkestmeester, de
heer François Rasse, verschijnt er in een lijnwaad-wit colbertje, of het is de tweede
kapelmeester, de heer J. Toussaint de Sutter, die het doet in een verzorgde jaquette.
Zij besturen repetities, de eerste met Waalsche breedsprakerigheid, de tweede met
ingetoomd gevoel. Die repetities zijn echte feesten voor wie van muziek houdt: zij
zijn een muzikale anatomie-les; zij zijn de uitkleedloge van een wereldkunst; gij leert
er al de leelijkheid en al de schoonheid der oudere en nieuwere toonkunst kennen,
vertoond in hare naaktste gedaante; gij smaakt er nu en dan de vreugd der
wrangheid: een nog altijd gangbaar genot. Om elf uur repeteeren de zangers en
zangeressen, die 's avonds als solisten optreden zullen; hebben zij een zéér groote
reputatie, dan doen ze dat in een nogal slordig costuum en tusschen hunne
gespannen tanden; zijn ze minder beroemd, dan drukken zij de hand der eerste
viool en huilen zij bij poozen een afwezige menigte toe; zijn zij nog niet heel zeker
van hunne toekomst, dan gaan ze energiek zelf de maat slaan vóór het orkest, dat
zij als leeuwentemmers willen bedwingen, en zij articuleeren de woorden van hunne
aria alsof zij een les wilden geven in de phonetica aan de lieden van Dover, Harwich
of Hull.
's Namiddags: klein symphonisch concert van weinigvermoeiende deuntjes; daarna
orgelconcert, dat Bach paart aan Tagliafico; en daarboven uit, in twee
naasteengelegen zalen, het snerpen van een dubbelen jazz-band.
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Ik verberg het u niet: ik hou van jazz-band-muziek, die op u afkomt als een zwerm
woedende bijen, gedragen op de gedempte bas van een stampenden motor. Soms
is daar een neger in langen witten kruideniersjas, die niet genoeg heeft aan de
schuiftrompet, waarvan hij het schuiven uitlengt tot een oneindigheid van weegeklaag:
die neger dan bewust van de onbereikbaarheid van het instrumentale absolute, gaat
zingen; hij laat zich begeleiden door een cymbalon, speeltuig waarvan de klank
nooit een menschenoor heeft gestreeld, en door een harmonica die overtuigt door
gerekte akkoorden; opdat men het geluid van zijn stem behoorlijk onderscheiden
moge, zingt de neger met groote regelmatigheid een halven toon hooger dan de
welwillende maar doofschijnende begeleiding. En er zijn menschen, die daarop
dansen.
Zoodra de laatste tonen van een Brahms-symphonie zijn vervloeid in de eerste
maten van een two step - een alleraardigst contrast! -, ziet men een rythmisch
aangelegde jeugd schuiven naar de ‘Salle des Familles’ of naar de ‘Salle des
Ambassadeurs’ waar de onderscheidene bands fungeeren, van halfvijf tot zeven
en van tien tot twee of drie in den nacht. Een merkwaardig verschijnsel is, dat de
dansende jonge (en half-oude) heeren behooren tot het ras der vreemdelingen,
terwijl twee-derden der jonge dames te Oostende gewonnen en geboren zijn.
Roerend schouwspel: in den winter zien die meisjes er uit als poppen, ik bedoel als
insecten die het nog niet tot vlinder hebben gebracht; en 's zomers zien ze er óók
uit als poppen, maar dan als het speelgoed dat dien naam draagt. Trouwens, één
enkele zomerdag in zijn diverse uren bewijst haar Fregoli-vaardigheid.
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Om acht uur van den ochtend ziet men ze in een nauwelijks - verbloemd
nachtgewaad melk nemen aan de deur van hare respectievelijke woning; om tien
uur huppelen zij, mandje aan den arm, in een toiletje dat ik niet aarzel Oostendsch
te noemen, naar de groentenmarkt; op het middaguur echter loopen zij reeds in
Engelsche gedaante, over den dijk; terwijl ze van vijf uur af de kunst van Terpsychore
beoefenen in een dracht die niet zelden te Parijs met duur geld betaald is geworden.
Merkwaardig is, dat haar tong gelijken tred houdt met haar kleedij, - als ik het aldus
uitdrukken mag. Met den melkboer en de groentenvrouw praten zij het zoete
Vlaamsch van hare geboortestad; op den middag zingen zij goed-hoorbaar Engelsch;
in de zalen, waar zij de voorzichtige dansen uitvoeren, die uitgevonden zijn door
menschen welke beducht zijn voor een hartkwaal, spreken zij de taal der Comédie
française. En daar zij doorgaans mooi zijn, neemt niemand het haar kwalijk.
Er zijn te Oostende nog andere dames, dan de Oostendsche meisjes. Er zijn
onder meer - gij hadt het zoo waar geraden, - de internationale ‘lichtekooien’, zooals
ik ze deftig hoorde betitelen door een Zeeuwschen boer. Maar dezen zijn het dansen
beu. Terwijl de onschuldige en aborigene jeugd over de wasgladde vloeren strijkt,
zorgvuldig vastgehouden door plichtbewuste jongelingen van beneden de vijftig,
gaat de schuldige en uitsteedsche jeugd spelen in de daartoe ingerichte holen. Men
zegt mij, dat die holen, net als de spelonk van Ali Baba, prachtig gestoffeerde salons
zijn. ‘Men zegt mij’: want ik heb het zelf nooit of nimmer gezien, daar ik ze nooit of
nimmer heb betreden. Het spelen is door de Belgische
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wet verboden; des speel ik niet. Spelen de hetaeren en de heeren, die waken over
hare ondeugd? Zij beweren het, maar zelf zou ik er geen eed op durven doen. Moest
een of ander betrokken persoon met een browning in de vuist mij toebijten: er wordt
in de Kurzaal niet gespeeld, dan zou ik vastberaden antwoorden: natuurlijk wordt
er in de Kurzaal niet gespeeld! Want ik beweer nooit iets, dat ik niet verantwoorden
kan. Het was van mijnentwege dan ook eenigszins gewaagd, van speelholen te
spreken. Officieel heeten ze ‘salons privés’, en ze zijn het zóó, dat het even moeilijk
is er binnen te treden als weêr in de spelonk van Ali Baba. Eerst moet gij de inspectie
passeeren van twee ambtenaren of waardigheidsbekleeders, die achter een toonbank
zitten als echte wisselagenten. Zij vragen u of gij geintroduceerd zijt; is uw antwoord
ontkennend, dan leeren zij u, dat gij u moet laten aanmelden, met naam, toenaam
en beroep, door twee wél-geintroduceerde promotoren; daarna wordt gij op een
bordje ad hoc weêr met nomen en cognomen acht-en-veertig uur ter kennisneming
uitgehangen; valt er in die spanne tijds niets op uw eerbaarheid af te dingen, dan
wordt het toetredingsverbod opgeheven en wordt ge doorgelaten door den
kuitbroek-Cerberus, die in dubbele gedaante de poort der geheimenis bewaakt.
Maakt dergelijke introductie u griezelig, dan kunt gij u troosten met de gedachte,
dat ge, eenmaal binnen, het gevaar oploopt, primo er al uw mooie geld te verliezen,
secundo er door het parket, dat nu en dan de ‘salons privés’ binnentreedt zónder
bijzondere permissie, als een misdadiger te worden opgepikt. En daarom acht ik
het, voor me zelf althans, verkieslijk, mij niet op voormeld
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bordje te laten aanmelden, al moest ik dien ten gevolge doorgaan voor niet-eerbaar.
Ik heb trouwens, in deze zelfde Kurzaal-vol-ressources, oorden, waar ik mijn tijd
even aangenaam doorbrengen kan. Ik heb er de drinkgelegenheid; ik heb er de
restaurantzalen (goed en niet duur); ik heb er eindelijk, op de eerste verdieping, de
leeszaal. Zelfs als het groote avondconcert aan het woeden is ten gehoore der
dames, die van de gelegenheid gebruik maken om een jumper te haken, is het er
koel en veilig. Men hoort er de muziek niet: men hoort er, door de hooge ramen, de
zee, de nachtelijke zee. Zij heeft haar galatoilet afgelegd: zij is naakt en duister; zij
is alleen; daarom zingt ze. Zij is...
Maar ik wil niet lyrisch worden: ik ben een badgast, en die is te Oostende niet om
over de zee te schrijven...
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Literatuur en politiek
Maart 1925
Ik heb het goed gevonden, hem dezer dagen niet te gaan opzoeken: ik was
eenigszins bang hem te zien in zijn volle glorie. En gij zult dat goed begrijpen als
gij zult weten, dat wij samen zijn groot gebracht; dat wij zelfs - om het zoo te zeggen
- elkander, bij de macht der vriendschap, hebben helpen groot brengen. En ziedaar,
dat men hem in eens een sprong wil laten doen, waar hij-zelf wellicht nooit aan
gedacht heeft, en waar eene, ook geestelijke, rheumatiek mij belet, hem in te volgen.
En zoo komt het, dat ik hem dezer dagen niet gezien heb: ik wist niet, of ik hem, of
ik ons beiden, geluk wenschen moest, dan wel troosten. Al ontkiemde daar, uit den
grond van mijn hart, eene vreugde, gelijk tusschen de handpalmen van een fakir
een zaadje.
Die glorie: had hij ze wel noodig? Twintig boeken hadden ze hem bezorgd, sedert
hij zijn ‘Alea jacta est’ had uitgesproken, - dertig jaar geleden, toen wij samen den
Rubicon hadden overgestoken, die eigenlijk de Hippocreen was. Prachtige renner,
zou hij zijne vrienden achter zich laten: hij heeft ze aan de pleisterplaats steeds
afgewacht, en bemoedigend onthaald, voor nieuwe tochten, op den ‘coup de l'étrier’
die was een glas geuzen-lambiek. Waarna hij weer zijn gang ging, en de gevaren
weken langs zijne baan.
En dát is het juist: zijne glorie kende geene hinderpalen. Ik zeg niet, dat hij ze
thans wil zoeken. Doch, zij snellen hem ditmaal tegemoet, en - het wordt thans den
vinnigen vechtersbaas de vólle glorie: à vaincre sans danger...
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Herman Teirlinck - gij hebt geraden, dat hij het is, over wien ik het hier heb, - is
kandidaat voor de Wetgevende Kamers van België. Er verloopen geene weken, of
hij is ongetwijfeld, en in allerdaad, Kamerlid. En inmiddels loopt zijn naam als een
heilig vlamken over alle Vlaamsche lippen; de eenen ademen het in als een vuur
dat innerlijk verwarmt; anderen, van dewelke men meer discretie zou hebben
verwacht, blazen erop, omdat zij die centrale verwarming voor hen-zelf gevaarlijk
achten. Ik heb Teirlinck deze laatste week niet gezien. Ik stel mij voor dat hij heel
veel lol moet hebben. En ik heb lol op afstand: nil Hermanni a me alienum...
Herman Teirlinck wordt dus, en het lijdt niet den minsten twijfel, Kamerlid. Hij zal
er misschien om lachen, maar het is uitgesloten, dat het hem verwonderen zou. Er
zijn menschen, die hun leven lang dolen, bij gebrek aan een centrum; hun bestaan
is, etymologisch, excentrisch: zij missen het aanhalend, het uitstralend brandpunt
van de lens, die hunne ziel zou moeten zijn. Alle geloof blijft hun onthouden: zij
missen zelfs de illusie aan eene illusie. Herman Teirlinck, hij, is een geboren
geloovige, zij het buiten elk dogma om. Hij heeft zich, herhaald, willen dwingen tot
het cynisme van een Chamfort, dien hij eens ‘zijn meester’ heeft genoemd. Maar
past wel op: dan was dat anders niet dan uit vrees voor het soort gevoeligheid, dat
geestdrift heet. Niemand laat zich zoo gemakkelijk door eene thesis, eene stelling,
laat staan door een paradox inpalmen, dan de vader van Mijnheer Serjanszoon, de
geboren Orator Didacticus. Er is bij hem geen vast geloofscentrum, geen brandende
haard, waar alle indrukken de Vestalen van zijn; er is,
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in zijn bestaan, eene opeenvolging van gloeiende centra, die elkander de vlam
overmaken en in blakerende overtuigingskracht elkander gelijken. Daaruit is zijne
veelzijdigheid te verklaren, die telkens imponeerend weet te schitteren. En daarom
zal hij, in de Kamer der Volksvertegenwoordigers, een zeer oprecht Vlaamschgezind
en democratisch liberaal zijn met een uitstralend overredingsvermogen. Hetgeen
hij niet eens wist, toen wij elkander voor het laatst hebben ontmoet. Al is dat toch
nog niet zoolang geleden geschied...
Met Herman Teirlinck zal de Vlaamsche literatuur in het Belgisch Parlement
schitterend zijn vertegenwoordigd. Senator Vermeylen had het hem al voorgedaan:
Zijn stille kracht heeft, zonder onnoodige woordkramerij, heel wat ernstigs en
deugdelijks bereikt. Thans komt Herman Teirlinck zijne actie versterken bij al de
vonken en flitsen van zijn rijk vernuft. En hij zal niet de eenige zijn. Ziet hij links, dan
zal hij daar onder zijn nieuwe politieke tegenstanders, de sociaal-democraten, vinden
zitten den jongen Daan Boens, den zeer oorspronkelijken soldaat-dichter van
Menschen in de Grachten, het beste want humaanste boek verzen, dat de oorlog
heeft geinspireerd; een zeer mannelijk maar zeer blijgeestig man, wiens
enthousiasme van anderen aard is dan dat van Herman Teirlinck, meer volksch,
misschien ook wel meer eenzijdig, minder scherpzinnig maar op zijn minst even
oprecht.
Dat maakt al drie Vlaamsche literatoren in het Belgisch parlement. Wellicht komt
er een grondig kenner der Vlaamsche literatuur bij, de fijnzinnigste en geleerdste
vorscher op het gebied der middeleeuwsche en zestiend'
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eeuwsche Nederlandsche letteren, de tegenwoordige bestuurder der Koninklijke
Vlaamsche Academie Leonard Willems, zoon van wijlen den grooten Hellenist
Professor Willems, eens den intiemen vriend en invloedrijk raadgever van uw Carel
Vosmaer. Leonard Willems zal vermoedelijk gekozen worden, dank zij de
voorkeurstemmen van de liberale Vlaamschgezinde democraten te Gent, wier
candidaat hij is. Zeer scherpzinnig advocaat, zal hij - men moet althans hopen, dat
het lot hem daar de gelegenheid toe verschaft - voor de Kamer en de ideeën, die
hij verdedigt, eene uitstekende aanwinst zijn.
Het grappige van Herman Teirlinck's geval is, dat hij in den kiesstrijd als
onmiddellijken tegenstrever Pierre Nothomb heeft. Er is een zetel te veroveren: valt
hij den liberalen te beurt, dan gaat Teirlinck er op zitten; komt hij den Katholieken
ten goede, dan valt hij in de macht van Nothomb. Deze, die de erfenis draagt van
een in de Belgische politiek beroemden naam, is de vurigste nationalist van dit land,
zoo woest soms, dat hij zelfs door zijne politieke vrienden solemneel wordt afgekeurd;
hij is het, die de annexionistische campagne tegen Nederland heeft gevoerd. Maar
niet om die reden wordt hij in dit briefje genoemd: gelijk Herman Teirlinck, heeft
Pierre Nothomb romans geschreven, zij het in het Fransch, romans die nu wel niet
geniaal zijn te noemen, maar toch getuigenis afleggen van een fijn en geslepen
talent.
Wordt Nothomb tot Kamerlid gekozen - en het is mijn bedoeling niet, zijne kansen
te berekenen: ook hij kan natuurlijk op talrijke voorkeurstemmen hopen,
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doch het is niet zonder moeite dat hij opgenomen wordt op de lijst van eene partij
die naar tucht streeft, - wordt hij dus gekozen, dan vindt hij op de banken der
rechterzijde een ander romanschrijver, van wien sommigen durven voorspellen, dat
hij over een paar weken aan het hoofd der Belgische regeering zal staan: ik bedoel
graaf Henry Carton de Wiart. Zijne verhalen: La Cité Ardente en Les Vertus
bourgeoises, om slechts de voornaamste te noemen, zijn algemeen gekend, ook
buiten de Belgische grenzen. Stevig gebouwd en goed geschreven, verdienen zij
dat succes, al werd hun schrijver in de laatste jaren vinnig bevochten. Men verweet
hem allerlei literaire misdaden. Het is hier de plaats niet om in dien strijd partij te
kiezen.
Op de banken der rechterzijde is, zooals blijkt, de Fransche literatuur overwegend:
geen enkel Vlaamsch of Vlaamsch-gezind katholiek volksvertegenwoordiger heeft
zich ooit, bij mijn weten, als literator aan de algemeene aandacht opgedrongen.
Onder de liberalen daarentegen zijn, zooals hierboven wordt aangetoond, de
Vlaamsche schrijvers de baas. Komt Daan Boens in de Kamer, dan worden de beide
nationale literaturen onder de socialisten in gelijke mate beoefend: Daan Boens zal
er gaan zitten naast den Franschen dichter Louis Piérard.
Louis Piérard is in Holland lang geen onbekende. Onder den oorlog heeft hij er
lang gewoond en, naar zijne gewoonte, vurig en ijverig gewerkt. Deze Waal die het
Nederlandsch uitstekend kent, heeft zelfs Arthur van Schendel's Zwerver verliefd
vertaald: hij heeft voor de Nederlandsche letterkunde de oprechtste bewondering.
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Misschien zijn er onder de socialisten wel meer Walen, die zich op het glibberige
pad der literatuur hebben gewaagd. Befaamd zijn zij er niet door geworden. De
meest-bekende onder hen, Piérard niet te na gesproken, is korten tijd geleden
gestorven: het is Célestin Demblon die, met zijne Moskovitische opvattingen, de
gevaarlijke kwajongen zijner partij was geworden, waar hij eens de vurigste
voorvechter van was geweest. Demblon was niet alleen beroemd om zijne nogal
vreemde Shakespeare-studies: hij had ontdekt, dat Shakespeare eigenlijk de hertog
van Rutland was. Daar weinigen zich de moeite gaven, hem hierin tegen te spreken,
heeft die ontdekking Demblon wrokkig en bitter gemaakt. Trouwens, ook aan zijne
overige literaire praestaties heeft Célestin Demblon niet zoo heel veel pleizier beleefd:
men placht dezen communist te verwijten, dat zijne eerste verzen toegewijd waren
aan de Moedermaagd Maria; van deze zonde heeft de dichter zich nooit weten wit
te wasschen...
Een andere veteraan in het socialistisch, leger heeft zich aan literatuur met
voorliefde overgeleverd; zijne productie was overigens volkomen zuiver in de leer:
zijn naam is Edward Anseele; als Carton de Wiart is hij oud-minister, zooals gij weet,
en schrijver van romans, zooals gij vermoedelijk niet wist. De letterkunde houdt
Anseele bij voortduring bezig. Heeft hij tijd tot droomen, dan droomt hij van
boeken-schrijven: een grooten socialen roman waarvan de inhoud, dien hij gaarne
aan zijne vrienden vertelt, inderdaad grootsch is; een blijspel dat, als ik mij niet
vergis, ‘Bonjour Coco!’ zal heeten... zoo Anseele ooit den tijd vindt, het te schrijven.
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Uit dit alles blijkt, dat wij op een nogal literair parlement kunnen wijzen, dat belangrijk
met poëzie staat aangevuld te worden. Uit onze politieke zeden zou men het anders
niet hebben afgeleid...

De laatste wandeling
30 September.
De jongste vacantiedag.
Een late avondtrein heeft uw schommelend-geschokten sluimer naar de
Brusselsche haardstede teruggevoerd. Nog zwalpte in uw oor, matelijk, het frazelen
der kokette najaarszee onder de rillende luchttinteling der ultieme schoone dagen;
of het waren de blauwe en gouden boomen der verlaten Ardennen, die dansten in
de gesloten kamers van uwe oogen; of het zijn de melkige en zon-doorzeefde sluiers
mist van het Vlaamsche platteland die wuivend om uwe hersenen wentelden; als
daar de bons van den stoppenden wagen u op een verwarde werkelijkheid geheel
ontwaken deed. Gij zijt te Brussel; gij zijt uit de vacantie terug.
Uwe ijzige beenen staan op de stationstoep, terwijl uw loomend reisgoed weegt
aan uwe gezwollen polsen. Gij overziet ineens, uit nóg benevelde blikken, de
nachtelijke stad, aan wielende lichtteekenen die hoog in den hemel de hooge
beteekenis van een sigaret-merk verkondigen; de lange klanken der trambellen
doortrillen u; de café's liggen in groote plassen helder vuur. Maar het flits-vlugge
beeld heeft voor u geen bekoring. Gij zijt moe en onvoldaan. Een taxi zal u naar
huis brengen,
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zoo spoedig mogelijk. En gij rijdt naar uwe verre voorstad, onder een hemel die
lengerhand zuiver wordt, en waar de eerste felle en groote ijssterren te pinkelen
staan.
De duffe en tevens kille kamer. Het klamme bed. En, waar gij in den hoogen
ochtend ontwaakt na een van droomen doorduizelden nacht, wordt ge wakker op
de misnoegdheid van iemand die weer in het gareel moet dat in geen twee maand
op zijn nek heeft gedrukt. Gij ontbijt met lange tanden; uw dagblad leert u dat gij
niet meer lezen kunt. Uwe verstrooidheid komt eerst dan uit het net los waarin zij
zat verward, als gij na lang teemen het besluit genomen hebt, nog niet onmiddellijk
aan het werk te gaan, nog een dagje vrijaf te nemen, het Brusselsche leven niet
opnieuw te betreden dan langs den weg der melkmeisjes en der groenteboeren: uit
éen der talrijke dorpen die de hoofdstad omslingeren als... een gordel van smaragd,
zooals Multatuli u influistert die veel meer dan hij gewoon is u weêr in goed humeur
brengt.
De omstreken van Brussel zijn heel schoon: het bosch aan de Kleine Hut en te
Groenendaal; de vijvers van Auderghem of te Boschvoorde; de tuimelende heuvelen
van Linkebeek; zelfs de armzaligheid die te Anderlecht en Molenbeek belandt. Maar
gij hebt in uw rustoord gelezen van een grootsch ontwerp, dat ontstaan is uit een
grootsch doel. Het meer dan een kwarteeuw oude plan, dat boven den Brusselschen
bodem het Noorderstation met het Zuiderstation rechtstreeks en tevens langs allerlei
omwegen verbinden moest, en waar groote werken voor werden aangelegd,
uitgevoerd en tot puin werden gedoemd, was voorgoed
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ten doode opgeschreven. Wat reeds tot opbouw was gekomen zou voortaan dienen
tot eersten aanleg van een ‘underground’ of ‘métropolitain’; Brussel zou in ettelijke
jaren tijds een mollenhoop worden net als Parijs en Londen, waar te heller het
dagelijksche leven over daveren zou. En gedeeltelijke aanleiding tot deze practische
uitvinding, waar het opgekropte Brusselsche leven inderdaad wel een goed gebruik
voor heeft, was de Wereldtentoonstelling van 1930, die bewijzen moet dat wij sedert
honderd jaar over een onaangevochten onafhankelijkheid beschikken.
De Wereldtentoonstelling komt er, zooals gij weet, te Laeken, de Koninklijke
verblijfplaats met haar paleis en haar heerlijk park, die onlangs bij Brussel werd
ingelijfd, en die voortaan heet: ‘Bruxelles deuxième district’. Doch Laeken is groot,
en het is niet in het centrum der bedrijvige en voorspoedige voorstad dat de
belangstellende en talrijke vreemdelingen deze worlds fair zullen moeten gaan
zoeken. - Gij, die van vacantie terug zijt en u nog een dagje rust gunt, gij weet het:
de expositie komt te liggen tusschen de wijk die men den Heysel noemt, en de baan
die naar Meysse leidt, in de nabijheid van den Romeinschen Heirweg die beide
oorden verbindt. Het terrein is van nu af aan te bereiken langs de tramlijnen die
stoppen ten Heysel-zelf en wat verder, of langs die van Strombeek, of langs die van
Sint Pieters-Jette. Mits gij beenen hebt en u voorloopig een voetwandeling gunnen
kunt.
Heel het land is daar prachtig. Het is daarenboven de Brusselsche buitenwijk die
door den Brusselaar het minst wordt bezocht. Om niet al te veel stadgenooten
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te ontmoeten en aldus de vacantieïndrukken in de relikwiekas van uw hart ongerept
te bewaren, besluit ge aldaar uwe stappen te wenden. Het eigenlijke, zij het
toekomstige tentoonstellingsterrein zult gij ontwijken: gij verkiest er omheen te
draaien gelijk de aarde om de zon, zij het dan in tegenovergestelde richting (hetgeen
u feitelijk niet de minste wroeging bezorgt). Gij wilt eigenlijk de peripherie bestrijken,
waar de stralen der toekomstige expositie aan wegsterven komen; en dat is ook
een grootsch ontwerp. Weshalve gij voor deze laatste zomerwandeling, onder
raadgeving van het eenigszins zure maar dan toch prikkelende weêr, voor het laatst
uw zomerschen stroohoed opzet, die u onder de regenende vacantie zoo weinig
diensten vermocht te verleenen.
Geniepig, neemt gij de tram die u tot aan het station van St. Pieters-Jette brengt.
Geniepig, want in deze daad zal niemand al de heerlijkheid beseffen, die gij tegemoet
treedt. Die tram leidt, langs klein-burgerlijke en niet zeer zindelijke straten, niet alleen
naar een stationnetje en een gemeentehuis, maar ook naar een kerkhof. Het kerkhof
echter voorbij, en enkele miserabele werkmanskrochten, golft uwe borst weldra op
het rythme van de landelijke pracht. Bijna nog onbebouwd, welven uit de groote
baan met statige olmen, waarvan het dunne en gelende gebladerte te bibberen
staat op de ochtendbries, de machtige kouters op waarboven hoog de silhouet
verrijst, als een bronzen beeld, van een boer die met zijn Brabantschen ruin na den
aardappeloogst zijn land omploegt. Daarachter heen is alle menschelijke leven als
ingedolven. Gij loopt, over de bolle keien, berg-op als over een weg van eeuwigheid.
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Niet lang echter. Weldra is de baan op hoogte van de blauw-ademende akkers. Een
bittere geur tast u naar de keel: gij ziet den schuinen vederrook die opwelft uit den
brand der gerooide aardappelstengels. Gelukkig is daar een vriendelijk Melkhuis
aan een vijver, waar gij u laven kunt aan geuzen-lambiek, en voeden met zuren
room, op grijs brood uitgestreken.
Gij zijt thans op het gebied der gemeente Wemmel, eigenlijk eene reeks klingen
die de Dendervallei scheidt van die der Zenne. Zijt gij een grooten esch voorbij, die
wellicht de schoonste is van geheel Brabant, dan daalt rechts het dorp de delling
af die leidt naar Brussel, maar aan uwe linkerhand hebt gij, doorkorven van den
steenweg op Merchthem, de schaarsbehuisde ruggen die elkander evenwijdig met
hunne al maar bleekere, al maar ijlere ronde lijnen opvolgen. Dit is Brabant op zijn
schoonst, in zijne natuurlijke schoonheid, die zoo imponeerend en tevens zoo rustig,
zoo majestatisch en tevens zoo stemmig is.
Doch gij blijft niet staan: een oneindig bord, nagelaten door de Duitschers en dat
berekend lijkt naar den omvang der Duitsche legers, toont u den weg aan die u naar
Meysse brengen moet.
Deze weg zal wel onder de jongste zijn van dit land. Blank en glad, is hij al heel
weinig overlommerd. Enkele kleine, niet zindelijke pachthoven. Een paar villa's. Een
pretentieus landhuis. Even ter zijde een schoon maar nog te nieuw kasteel. Maar
na twintig minuten staat gij aan een kruispunt dat... Maar waarom zijn wij zoo arm
aan woorden om den indruk van overweldigende natuurschoonheid uit te drukken?
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Daareven hadden wij den indruk van vrome rust, die geenszins voornaamheid
uitsloot: een watermolen waarvan de formule sedert Ruysdael en Hobbema zoek
is geraakt, een paar weidsche heerenhuizen met uitgebreide waranden en
boschagiën nemen niets van die kalme stemmigheid weg. Hier, op het kruispunt
waar wij gekomen zijn, is de stemmigheid niet meer gewekt dan door oppermachtige
majesteit. Gaat gij even zitten aan de afspanning ‘den Drijpikkel’, één der oudste
van de Brusselsche omgeving - en die ontspanning gun ik u van harte - dan hebt
gij aan uwe rechterhand de dubbele rij gouden kastanjelanen die terug naar Laeken
en zijn park, en verder naar Schaarbeek en de stad leidt: scheidslijn der aanstaande
expositie. Links breidt de heerlijke baan zich uit naar Meysse toe, langs de oude,
eenigszins angstwekkende tuinen van het kasteel van Bouchout, waar de
ongelukkige, krankzinnige zuster van koning Leopold II, de weduwe van keizer
Maximiliaan van Mexico, hare laatste levensjaren slijt. Gij komt in het deftige,
kraaknette Meysse aan: een zeldzaam-voorname dorpsplaats, met de groote
intreelaan van het vorstelijke kasteel, de hooge, achttiende eeuwsche pastorie, een
standbeeld van graaf de Mérode die aan zijn bronzen kiel bewijst wat hij in 1830
onder de omwenteling aan heldenmoed heeft bewezen.
Maar daar is een beminnelijk laantje dat u wekt. Het voert naar Grimberghe, en
ik geloof wel dat men naar Frankrijk moet gaan, of misschien naar Italië, om op het
platteland, ten slotte tamelijk ver van een groote stad, evenveel natuur- en
architectonische schoonheid samen aan te treffen. Het groote, statige Norber-
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tijnenklooster uit de zeventiende eeuw, met zijn pompeuze kerk, die over de heele
streek heerscht en een kathedraal gelijkt, met al de schatten die ze aan meubilair,
kerkgerei en glasramen bezit, leidt eenerzijds naar het in loover verdoken kasteel
der Mérode's, waarvan de weidsche landouwen de stedelijke besmetting beletten,
en die als omsingeld en omgord zijn met de ruimstaangelegde pachthoven van dit
land; en anderdeels naar een nonnenklooster, dat overwoekerd is met de doornen
en bramen van een warande, die ik bij Zola's ‘Paradou’ zou vergelijken, indien ik
van dergelijke vergelijking niet al de profanatie inzag. Een dorpsstraat slingert daar
doorheen, met ruime heerenhuizen in onvervalschten Louis quatorze-stijl, zooals
men die zelden op een dorp ontmoet. En heel de gemeente berust op de hooge
maar zachte glooiing van een heuvel, die uitzicht geeft op een landschap, minder
bewogen dan dat van Wemmel, doch waar men, meer dan aldaar, als met een
machtbewusten, zij het volkomen-kalmen heerschersblik overheen kan zien...
Ziezoo: uwe lange voetreis is ten einde. Mijn vriend, gij hebt één der schoonste
streken van Brabant gezien en die ligt aan de poorten van Brussel. De wandeling
heeft u tot mildheid gestemd: gij hebt niet de minste reden meer om nog eenige spijt
om uwe verloren vacantie te gevoelen; elk mooi oogenblik van het jaar kan u hier
tegen kleinen prijs terug brengen en gij zult het u niet beklagen. Ik raad het u zelfs
in gemoede aan: over vier jaar komt hier een wereldtentoonstelling in de omstreken.
Reeds wordt te Jette, op den Heysel, en zelfs reeds te Wemmel heel wat bijgebouwd,
dat veel kan bederven.
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Bestaat er voor Meysse en Grimberghe weinig gevaar, de wegen die erheen leiden
zijn van nu af aan aangetast. Brussel breidt zich uit op afschuwelijke wijze. Een
meer uitgebreid tramway-net en de ontworpen Métro zullen daar verder wel een
handje aan toesteken. En dan zult gij misschien geen lust meer hebben, deze laatste
vacantiewandeling te herbeginnen.
En neem nu maar de tram, die u over het klein-burgerlijke Strombeek weêr naar
Brussel leidt: gij zult in uw beenen wel ondervinden wat gij ondernomen hebt.

Het gouden Brussel
October.
Brussel in 't goud...
Gij zijt van uw laatste vacantie-, van uwe laatste zomerwandeling terug, die reeds
eene najaarswandeling was. Langs lanen waar een lichte mist, met eene bleeke
zon doorpulverd, de vergezichten in zachte verdoezeling lei; tusschen de rosse en
schaarsbebladerde boomkruinen waar - verrassing! - hier en daar een pril takje,
nieuw-ontloken, frisch-groen ontluikende botten vertoont (want te Laeken zijn
sommige kastanjelanen een nieuwen lentetooi aan gaan nemen), heeft uw tram uit
Grimberghe u terug naar Brussel en zijn Noorderstation gebracht.
Het is nog even vóór het middaguur. Het is nog de tijd niet der naar huis
spoedende kantoormenschen. Wel doet, onder zijn witten helm uit zijne witte
handschoenhand, de sierlijk-zwenkende en gespannen kijken-
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de verkeersagent druk, op zijn vlondertje vóór Nieuwstraat en Boulevard Adolphe
Max. Wijs-traag schuiven de auto's in lange rijen voorbij, als vrachtschuiten over
een lui kanaal. Luidruchtiger zijn de pretentieus-gele tram's en hunne jankende
bellen. Maar de groote, bleeke stationplaats, die altijd wat ijl lijkt, ligt, in hare hooge
lijst van óp-blinkende café's, ijler dan ooit.
Te feller treft u, en te zachter tevens, het eerste Brusselsche goud, de eerste
Brusselsche najaarsglans.
Gij kunt het houden voor eene verwelkoming, en uw teeder gemoed doet het
graag: heel eene zijde van het ruime plein staat daar hoog en hel aan het bloeien.
‘Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise’, zei eens Agrippa d'Aubigné,
en dichtte aldus één der schoonste verzen van de Fransche poëzie. Gij hebt ze
hier, die broze October-rozen, de solfer-gele en de amber-gele, de bloed-roode en
de paars-roode, de melkwitte en de room-witte, de eenvoudig roos-rose en de
framboos-rose die eenigszins valsch aandoen; bij dikke bossen zitten zij in het
kil-klare water der emmers - water, dat reeds winter-water is, - naast de koelpositieve
kleur der zinia's, het electrisch-schakeerende blauw der asters, het veelvuldige vuur
der hoog-opschietende gladiolen. Al deze late bloemen geuren niet, of geuren niet
meer; toch is hier een reeuwsche reuk, een medicijnen-reuk van valeriaan en kina,
en die u bitterheid geeft op de lippen: het is dat reeds de chrysanten regeeren. Er
zijn de schamele, de stroo-sprietige, die geel zijn als het gevallen blad der linden
of ros als het gezonken blad der tabaksplant. Er zijn er dikke en bolle, gekruld als
het haar van kleine meisjes die naar het
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kinderbal gaan en niet durven te verroeren, en zoo veelkleurig dat zij geene kleur
meer hebben. En toch is er over deze vijftig-meter-lange bloemen-rij ééne kleur die
heerscht: goud. Goud dat blank nog is als oud-zilver; goud, dat blauw reeds is als
gloeiend koper; stevig goud dat mat is als van oude muntstukken, goud dat
spetterend brandt als eene ondergaande zon; het rustig goud van Byzantijnsche
mozaïeken, het verterende goud van Shylock (als ik mij aldus uitdrukken mag).
Gij weêrstaat de uitdagende verlokking der verkoopsters, die verzekeren dat tien
francs ‘pas cher’ is; gij hebt geen liefje, helaas, noch eene jarige schoonmoeder.
En gij gaat uws weegs, als een geblaseerd Brusselaar betaamt, die eene dure
vacantie achter den rug heeft...
Gij wendt uwe gangen naar de Hooge Stad toe. Gij wandelt weldra langs den
Kruidtuin. Uwe zolen kraken op ribbige bladeren, die droog zijn en broos als het
gebakje dat men kletskoppen noemt. Hoog boven uw hoofd kwettert scherp een
krans van verhuizende spreeuwen, o Najaar! Maar gaat ge uw ellebogen leunen
over de reeds mossige borstwering van den aanminnigen en grootschen tuin; laat
ge uw buigenden rug steunen op uw schouders en uw blikken baden in de lucht der
perken die daar liggen diep beneden u, dan voelt gij dat u nóg een troost beschoren
is.
Daar is, omlaag, het rijk der dahlia's. Van een lucht die is als bleek brokaat zijn
zij het teêre borduursel. Uwe myopie zal er nauwelijks de vormen van raden: de in
mica-scherven versplinterde zon zuigt ze aan in eene ijl-dampende verwatering.
Eene akwarel die ‘Dahlia's’
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zou heeten. Maar zie, in haar blauwend waas, de glooiïng der verven, van het teerste
amandel-wit tot het diepste purper, van het fijnste schaduw-mauve tot de zware
wijntonen van roode beuken. En weêr lossen al die kleuren zich op in eene ijle
schakeering van goud. Goud dat echter niet zoo warm meer is; goud van de maan,
goud der verblinkende patenen, 't vergane goud van oude kerkgewaden, het donzen
goud van Genuaansch fluweel, even versterkt door bronzen toetsen, door kloeke
accenten van rooder goud.
Gij herinnert u dat op dit oogenblik in dienzelfden Kruidtuin eene tentoonstelling
open is van paddenstoelen. Gij zult ze betreden.
Nuttigheidsexpositie in de eerste plaats: eetbaar of niet eetbaar. Maar gij wijst de
gedienstige geesten af die u willen bewijzen wat uwe maag verdragen kan of wat
gij het best gebruiken zult voor een goed-overwogen zelfmoord. Gij ziet de geribde
of korrelige parapluutjes; gij aanschouwt de verfrommelde paljaskragen; gij bemerkt
de vlak-ronde tafelen; gij gunt een blik aan de navelige rondassen. De vlam der
zwammen. De pokdaligheid of het dikke vilt der mossen. Gist dat u het nut bewijst
van den mikroscoop. Geniepige vreemdheid van heel een wereldje dat u zijne
geleerdheid bewijzen wil aan zijne taaie Latijnsche namen: een cryptogamisch
onderonsje van zestiende eeuwsche humanisten. Maar dàt is het niet dat u aantrekt
en boeit. Van ochtend, te Grimberghe, hebt gij een mesthoop gezien, die zich had
getooid vol koketterie, met malve fonjes (gelijk men te Brussel weleens zegt), dik
van stof als edelweiss, teêr van kleur als de wilde maluwe die tiert aan den voet van
vochtig-
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groene kerkhofmuren. Gij vindt ze hier terug naast rozige zomertoiletjes, naast
diep-bruine monnikspijen, naast donker-violette bisschopgewaden, naast den
roomwitten tooi van een paus. Maar laat gij uwe bovenwimpers even zakken naar
uwe onderwimpers, dan smelten weêr de kleuren samen. Weêr is het goud. Maar
thans een najaarsgoud vol broeiïng, een goud dat ik Spaansch goud zou willen
noemen, een goud van Corduaansch leder vol doffe glanzen, een goud van
brandende likeuren, het goud van omgedolven akkers waar roode ossen voren door
trekken.
Gij zet uwe wandeling voort. Deze tentoonstelling wekt de gedachte aan eene
andere: Er is op dit oogenblik te Brussel eene verzameling open, die heet ‘les
Floralies Bruxelloises’.
Ik weet niet welke kunsthistoricus - ik geloof wel dat het Meier-Graefe is - heeft
eens verteld (en hij ging de geschiedenis te buiten), hoe Peter Paulus Rubens
zekeren dag het bezoek ontving van de gezanten die een doorlucht vorst hem had
toegestuurd. Deze wilden van hem voor hun meester een groot tafereel. Het was
in een tijd dat Rubens' genie eenigszins aan dorheid leed: hij was onlangs getrouwd
met de achttienjarige Helena Fourment. Des mijmerde hij vroom maar zwaarmoedig
over het onderwerp van het schilderij dat hij maken zou. Maar zie: zijne jonge vrouw
heeft hare haarvacht ontketend. Verlost van de ivoren kammen, rollen als een
stortvloed de gouden golven van haar weelderig hoofdtooisel. Onmiddellijk ziet
Rubens er den Zondeval in, de slachtoffers, talloos, van het Laatste Oordeel. Het
is hem genoeg: hij zal een meesterstuk maken. - Gij,
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mijn vriend, die de ‘Floralies’ bezoekt, gij zult geen meesterstuk maken: gij hebt nóg
de vacantie-luiheid in de lendenen, die minder-goed inspireert dan de laatste
liefdeopflakkering van iemand als Rubens. Maar gij hebt het goud, goud, goud
gezien, het doffe goud, het stralend goud, het geurend goud, het bedwelmend goud
van deze zeldzame bloemen en vruchten, van deze wondere orchideeën, van deze
reusachtige druiventrossen - één daarvan weegt twee kilo en half -, van deze
verlokkelijke appelen en peren.
Er is op dit oogenblik te Brussel nog ander goud. Gij kuiert over de straat in hoog
middaggoud dat walmt in opstuivende wolkjes. De lucht is vol zonnetjes die haastig
draaien, en daarin hangen, op een frisch-geurig briesje, de warm-tonige Belgische
vlaggen te wapperen met haar gouden geel en gouden rood (want het is heden
feestdag). De tooneelaffiches schateren op de hooge houten zuilen. De midinettes
hebben nog de doffe winterkleuren niet aangetrokken. Gij loopt de groote magazijnen
voorbij: haastig echter keert gij uw hoofd af. Want er is in uwe vacantieafwezigheid
aan de uitstallingen nieuws gekomen, nieuws weer ‘à l'instar’ van Parijs, nieuws uit
de ‘Exposition des Arts décoratifs’ overgewaaid: de vrouwelijke wassen poppen,
die de nieuwe, zacht-glanzige avondtoilettes dragen, zijn alle zilver-grijs uitgeslagen,
als waren zij met kwikzalf ingestreken, en heur kort haar is geen haar meer, geen
echt menschenhaar, maar zoo gekorven in de poppenmaterie terwijl de dito heeren
een kop zijn gaan vertoonen naar de meestzuivere expressionistische formules:
allemaal koppen van George Minne en Zadkine. Vroeger waren die
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koppen nog schooner dan natuur: de dames om van te snoepen, herinnering aan
de gesuikerde kinderjaren; de heeren met het goed-gelijkend en nobel hoofd van
de bestopgevoede leden der Académie française. Maar thans: niets meer dat
academischen eerbied oplegt; niets meer dat u het water in den mond geeft. Gij
vlucht...
Al zijn daar, gelukkig voor uw troost, de winkels waar men de eetwaren verkoopt
van het seizoen: het matte goud der pisangs; het rijpere goud der peren met hun
zilver-papieren staartje; al de tonen der gouden appelen; de dof-harde noten van
getaand goud; en in hun teenen mandje, de mispels: ‘cette crême de terreau’ gelijk
de gulzige Colette zegt, de mispels die al het goud van den zomer hebben
opgezogen, waarin al het goud des zomers in te stoven ligt tot de geneugte van
melancholische fijnproevers.
En dan: het wild. - Nog missen wij, voor een paar dagen, het verzadigd-gulden
tooverspel van het fazantengevedert. Maar reeds hangen, aan den rand der
witporseleinen schotels, de geknakt-teere kopjes, geschelptzilver, van de patrijzen
met hare opengezegen vlerken van glanzig brons en hare goud-bestippelde buikjes.
Dicht aaneengeschaard als hadden zij kou, liggen de lijsters met gouden gensters
als paillettes in haar bruinfluweelen kleed. Het haar der wilde konijntjes verzilvert
over de doffe warmte van hunne vacht. Maar daar hangen, machtig, de groote hazen
in hunnen brutaal-rossen pels, met, op de blankere borst, het roode roset van hunne
wonde...
Mijn vriend, nu gaat gij naar uw middagmaal. Gij voelt u opgefrischt: gij voelt uw
bloed dat gouden is
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gaan vloeien door uwe aderen. Het gouden Brussel heeft u met den komenden
winter verzoend.
En van namiddag zult gij gaan wandelen in de ‘Exposition de l'Alimentation’, waar,
in het Paleis van het Jubelpark, het glanzende goud van pasteiën en gebakken de
wintergeneugten voorbereidt.
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Hamlet te Gent
I
Gent, 26 Juni 1926
Ik heb indertijd een Vlaamsch auteur gekend, die in zijne overmoedige jeugd het
trotsche plan had opgevat, een nieuwen Hamlet te maken, als voortzetting, of beter
als tegenhanger van den Shakespaeriaanschen. Van het ontwerp - stelt u gerust is niets gekomen, maar bedoelde Vlaamsche dichter heeft er lang zijne dagelijksche
en nachtelijke droomerijen meê gevoed, en, daar hij placht mij die droomerijen trouw
mede te deelen, kan ik getuigen, dat het opgezette en nooit uitgevoerde werk iets
prachtigs zou zijn geworden, of het althans in zich droeg om Shakespeare-zelf in
vertwijfeling te brengen.
Stelt u dan voor, dat, na zijn tweegevecht met Laertes, Hamlet absoluut niet zoo
dood is als voorkomt. De fijnzinnige Horatio, die het heeft gemerkt, laat hem in zijn
eigen huis overbrengen door de vier kapteins, die hem wegdragen (het zijn trouwe
krijgslieden, die hij gemakkelijk omkoopt), en, terwijl de naïeve Fortinbras een
welgevalligen triumph viert, wordt Hamlet in het geheim verpleegd en geneest hij
al spoedig van zijne wonde.
Wat is de bedoeling van den diplomatisch-aangelegden Horatio? Gij hebt ze al
gevonden: als hij er weêr kloek voorstaat, wordt Hamlet aan het hoofd van een leger
geplaatst, en verwint in prettig tempo op Fortinbras den troon zijner vaderen. Daartoe
dient echter het gunstige oogenblik afgewacht, en dient vooral Hamlet
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van zijne moreele kwaal genezen. Horatio weet het zoo goed als wij allen: Hamlet
is hetgeen men op het tooneel noemt eene redeneerende rol, een ‘raisonneur’, die
alles zoo fijntjes weet te beschikken en te bedisselen, dat hij er alles in de war door
stuurt. Hamlet moet een ‘man-der-daad’ worden. Doch, daar zijn absoluut eenige
‘lecons d'énergie’ voor noodig, zooals Maurice Barrès zou hebben gezegd, en
daartoe zal men hem naar eene goede kostschool sturen, liefst in het buitenland;
terwijl zijne aanwezigheid in Denemarken trouwens niet gewenscht is, voorloopig
althans.
Natuurlijk denkt men er niet aan, hem weêr naar Engeland te zenden, ‘waar
iedereen even gek is als hij’, naar Shakespeare-zelf beweert. Liefst dan maar naar
Vlaanderen, en meer bepaald naar Gent, waar het oproer heerscht in bestendigen
toestand, en waar de graaf het met zijne onderdanen niet gemakkelijk heeft: een
cursus in taaiheid, moed, koppigheid, en andere koninklijke deugden.
Wij vinden dus Hamlet, uitbesteed bij den graaf van Vlaanderen, op dezes Steen
te Gent, binnen de wallen en grachten met de Zeven Brugjes, die hem moeten
behoeden tegen den aanval van het gepeupel. En het is dáár, dat Hamlet...
Doch, waarom u verder te vertellen? Waarom u het schema voordragen van een
treurspel, dat toch nimmer geschreven wordt al blijft mijn vriend de Vlaamsche
auteur er van droomen? Laat ik hier alleen aan toevoegen, dat ik mij zijn grootsch
ontwerp ben gaan herinneren, omdat op dit oogenblik die droom voor een deel
werkelijkheid is geworden: in alle werkelijkheid - ik heb
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het met mijn eigen oogen gezien, - heeft dezer dagen, voor een weekje of zoo,
Hamlet zijn intrek genomen op het Gravensteen te Gent, weliswaar niet met de
bedoeling er lessen van krachtdadigheid te nemen (waar hij anders in deze goede
stede nog wel professoren voor vinden zou), maar helaas om er zijn vroeger bestaan
te Elseneur, met al de jammerlijke gevolgen ervan (niet minder dan zes dooden!)
te memoreeren in den hem eigen dramatischen vorm en trant.
Het is dan ook niet door toedoen van Horatio, dat hij naar Gent is gekomen, en
naar het Gentsche Gravensteen: het is de schuld van Luc. van de Putte.
Laat ik u voorstellen: Luc. van de Putte is een stadsambtenaar, die medewerkt
aan den havendienst. Maar hij is nog iets anders: éen der eerste speelgenooten
van Dr. O. de Gruyter. Dat brengt ons haast twintig jaar naar het verleden terug,
maar ook naar de zaligste herinneringen. De Gruyter, jong philoloog, maar wien
tooneelspelen in het bloed zat, had op de universiteit van zijne Gentsche
geboortestad en daarbuiten eene schare dwepers weten te verzamelen, die, onder
zijne leiding, er van droomden, de Vlaamsche tooneelspeelkunst te renoveeren,
naar het voorbeeld van Royaards en Verkade. Zonder geldmiddelen, zonder
onmiddellijken steun, doch met den argeloozen overmoed der jeugd, gingen zij het
aan, het ernstigste en moeilijkste werk te gaan spelen, tegen het verderf in, waaraan
het Vlaamsche tooneel, dat hoofdzakelijk teerde op Fransche draken, Duitsche
kluchten en Weensche operettes, vervallen was. Deze jonge doctoren in de
wijsbegeerte, in de rechten, in de medicijnen, zetten hunne actie in
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met eene integrale vertooning van Hegenscheidt's Starkadd; het was eenvoudig
een triumph. Al wat Vlaanderen aan hoogere geestelijke krachten telde, was
aanwezig, om den durf, en ook het zeer te waardeeren talent van de beschaafde
en uitstekend geschoolde spelers en speelsters toe te juichen. Op Starkadd volgde
Philoctetes van Sophocles: de eerste openlucht-vertooning, die in dit land werd
gegeven, namelijk in de boschjes van Sinte Martens Laethem aan de Leie. En toen
kwamen Warenar, en Joseph in Dothan, en... wat weet ik al. Tot op het oogenblik
dat Dr. de Gruyter, die definitief aan philologie en onderwijs den rug had toegekeerd,
tot bestuurder van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Antwerpen werd
benoemd. Doch hij had het goede zaad uitgestrooid: het kiemde heel Vlaanderen
door. Zijn werk werd overgenomen, gij weet het, door het ‘Vlaamsche Volkstooneel’,
onder de leiding van Johan de Meester jun. En zoo er in regie en ensceneering van
onze officieele, anders lang niet voortvarende instellingen, vernieuwing is gekomen,
dan is dat zeker weer aan De Gruyter te wijten.
Van Dr. de Gruyter nu is Luc. van de Putte, die ook een uitstekend teekenaar is,
lange jaren de rechterarm geweest. Meer bepaald als ‘Jeune premier’ leverde hij
vaak uitnemend werk. Maar het is als tooneelkundig opvoeder vooral, dat hij in den
laatsten tijd werkzaam is geweest, en dit met uitstekende gevolgen.
Op het conservatorium te Gent is er, net als op alle instellingen van dien aard,
eene ‘klas van Nederlandsche declamatie’, tot het vormen van jonge acteurs en
actrices. Ik zal niet zeggen, dat het onderwijs in die klas dor en
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onvruchtbaar is, ik kan in het verleden namen noemen, die de toenmalige leerares,
de gewezen tragedienne Jeanne Steven, eer aandoen. Nochtans is de
conservatorium-lucht altijd eenigszins muf; de opleiding naar een vast programma,
is er onontkomelijk-schoolsch; frisch en blij-ademend leven vindt men er zelden.
Het moest zijn weerslag hebben in den schouwburg, die in het conservatorium zijn
personeel recruteert. De regisseur van het Gentsche tooneel, Arie van den Heuvel
voorzag er in door zelf met veel toewijding een aantal mannelijke en vrouwelijke
krachten aan te kweeken. Eindelijk kwam, in 1910 als ik mij niet vergis, alhier eene
gansch zelfstandige Tooneelschool tot stand, onder leiding van letterkundigen en
critici, die, wat het onderricht betreft, algemeen-cultureel evenzeer als
technisch-tooneelkundig wil zijn, en die uitnemende leerlingen blijft vormen. Het is
in die school, dat Luc. van de Putte les geeft in de tooneelspeelkunst: met zijne ouden tegenwoordige leerlingen heeft hij de vertooning voorbereid van Hamlet, die op
27 Juni plaats heeft in het Gravensteen te Gent, bij goed weer in openlucht, bij regen
in de groote Ridderzaal.
Het Gravenkasteel: moet ik er u nog binnenleiden? Maar neen: het is hier de
plaats niet tot eene beschrijving van éene der oudste militaire vestingen van Europa.
‘Anno incarnationis MCLXXX Philippus, Comes Flandriae et Veromandiae, Filius
Thirici comitis et Cibiliae' fecit hoc castellum componi’. Doch feitelijk is het gebouw,
of beter het complex dezer gebouwen, in zijn aanleg veel ouder dan 1180, zooals
in het tympanon boven de inrijpoort, tusschen de twee stoere torens, als
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hierboven afgeschreven gebeiteld staat. Het lagere gedeelte immers dagteekent
van de negende eeuw reeds, zooals bewezen wordt door de bouwwijze. Het is dáar,
in dat aloude slot, dat Hamlet sedert enkele dagen verblijf houdt, en waar heel de
hofhouding van Elseneur, de schim van zijn vermoorden vader incluis, hem is
gevolgd. De Belgische regeering heeft hem zelfs eene escorte van vijftig Belgische
soldaten, Walen en Vlamingen toegekend, die eene imponeerende figuratie uitmaken,
en ten uiterste vertrouwd blijken te zijn met de fijnste intenties van Shakespeare.
Nogmaals: ik kan hier niet gaan beschrijven, maar stel u de grootschheid vóor
van zulk een decor, dat te beter voor de vertooning van Hamlet geschikt is, daar
het geen puin moet heeten, maar een werkelijk en gaaf gebouw.
Enkele jaren vóór den oorlog werd hier, door een Antwerpsch
dilettantengezelschap, eene voorstelling gegeven van Verhaeren's Cloître in de
zeer schoone puinen van de Sint Baafsabdij. Het schouwspel was ongetwijfeld
uiterst indrukwekkend, maar deed toch nog al valsch aan: men stelt zich moeilijk
paters voor, die kapittelzitting houden in eene zaal zonder dak, of mis zingen in
eene voor het driekwart weggebrokkelde kapel. Zulke onwaarschijnlijkheid hoeft
men in het Gravensteen niet te vreezen. Ik weet wel, dat velen, die ik heel goed
begrijpen kan, vinden, dat dit slot wat al te veel werd gerestaureerd, zij het dan toch
wel op oordeelkundige wijze. Einde der achttiende eeuw werd het Gravenkasteel
particulier eigendom. Het is te zeggen, dat het tot fabriek werd ingericht, als
werkplaatsen werd ver-
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huurd, in werkmanswoningen werd verdeeld. Wel kocht de stad Gent in 1872 de
buitenpoort, die aldus voor algeheele verwoesting werd behouden. Het is echter
slechts in 1887, dat tot onteigening werd overgegaan. In 1894 kon met het herstellen
begonnen worden, onder leiding van den bouwmeester J. de Waele. Tientallen jaren
zijn daarmee gemoeid, hetgeen aangeeft hoe het gebouw er langs binnen moest
uitzien. Thans echter vindt Hamlet er eene woning, die hem waardig is, met al het
comfort, dat Elseneur hem kon bieden.

II
27 Juni.
Ik kom uit de eerste vertooning van Hamlet, in 's Gravensteen, waar ik u reeds
een inleidend briefje over geschreven heb. Want er zullen op dezen zelfden en
éénen Zondag twee voorstellingen zijn: ééne om tien uur in den voormiddag, de
tweede om zes uur 's avonds, wat een kleine tien uur spelens vertegenwoordigt;
voor Hamlet-zelf negen uur evoluëeren en declameeren, haast zonder pauze, op
dit openluchttooneel, dat van de mimiek maar vooral van stemgeluid en dictie zooveel
vergt, bij een nogal sterken Noordenwind, die geen gewenscht medewerker is, eene
krachtsinspanning, die niet velen zich mogen veroorloven. Krachtsinspanning, die
trouwens heel deze poging en de verwezenlijking ervan kenschetst en die geheel
ter eere is van den spelleider Luc. van de Putte, dewelke, gesteund door al de
bestuursleden van zijne Gentsche Tooneelschool, bewezen heeft, wat men
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tevens met de volharding ook van minder-sterke krachten volbrengen mag.
Want gij hebt er geen idee van, wat het tot-standbrengen van zulk eene voorstelling
inhoudt aan taai doorvoeringsvermogen. Ik heb een paar repetities bijgewoond: ik
kan er derhalve over oordeelen. Ik heb er bij gewonnen, Hamlet te zien spelen in
modern costuum, iets dat, gelijk gij weet, aan de orde van den dag is. Al evoluëerde
dat costuum in minder-modern, en zelfs zeer oud décor. Hetgeen misschien verklaart,
waarom die repetities zoo allergrappigst aandeden.
Of liever: zoo allerblijdst. Luc. van de Putte is geen grijsaard: hij zal wel niet zoo
heel veel meer dan veertig jaar oud zijn, en dien leeftijd draagt hij met veerige sterkte.
Dat neemt niets van zijn gezag af, hetwelk hij weet te handhaven, en van den eerbied
die zijne oud-leerlingen en leerlingen, blijkbaar vol liefde, hem toedragen. Maar die
oud-leerlingen en leerlingen zijn de een door den andere, iets als twintig jaar oud;
misschien moet het gemiddeld cijfer nog wat lager gesteld. Voor die voorstelling
van Hamlet zijn zij gezamen wel vijf en zeventig in getal; voeg er een vijftigtal
flinkjeugdige soldaten van het garnizoen bij, lenige cavaleristen nog wel, die dit
buitenkansje met kinderlijke uitgelatenheid ontvingen. En gij kunt denken hoe,
niettegenstaande al de autoriteit van regisseur Van de Putte, zulke repetitie eene
vacantiejool geleek. De tragische atmospheer was er alles behalve. Heel deftig
stapten de soldaten op de hooge tinnen; maar zij droegen khaki-uniformen en riepen
mekaar Waalsche moppen toe. Ophelia ging zich verdrinken met een zwart-satijnen
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manteltje, dat haar goed stond maar waarvan men vreesde, dat het niet waterdicht
zou wezen. De batiksjerp van koningin Geertruide bewees meer schrik voor eene
verkoudheid dan gekrenkte moederliefde of vrees voor de straf-op-overspel. Onder
het tweegevecht met Hamlet verloor Laertes zijn grooten bolhoed, zoodat het
schermen een oogenblik moest worden gestaakt. Hamlet-zelf deed aan als een
kappersjongen onder een aanval van grootheidswaanzin. Koning Claudius - Luc.
van de Putte in eigen persoon - leek aan eene andere neurose te lijden: telkens
onderbrak hij zijne discoursen om de omstanders zonder zachtheid terecht te wijzen.
Alleen de eerste grafmaker deed volkomen natuurlijk aan: hij droeg een geruite pet,
een bril en kan heel goed een pruim in zijne wang gedragen hebben; anachronisme,
dat dan samen kon gaan met de groote, schoone meerschuimen pijp van den
aanvoerder-der-wachten, die anders wel de ernstigste, de meest van zijn plicht
bewuste was.
Heel dat uitbundig volkje van sportpakken en gabardientjes, artistieke flambards
en keurige pothoedjes, leek wel iets af te doen van de Shakespeare-Hamlet-tragiek.
Het kon wel liggen, ik zei het u reeds, aan de tegenstelling met het aloude décor.
Het décor, het is het Gentsche, voor een deel meer dan duizend jaar oude
Gravensteen, het eerbiedwaardige Gravenkasteel zooals de Gentenaars het blijven
noemen. Ik heb er mij in mijn vorig briefje van onthouden, het u in bijzonderheden
te beschrijven, het houdend bij de vermelding, dat het, ten gevolge van eene zeer
ver gedreven herstelling, waar trouwens heel wat elementen
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voor behouden waren gebleven, als uitzicht een volkomen gaaf gebouw geleek.
Dat was voor de vertooning een buitengewone kans: Hamlet speelde, als het ware,
binnen zijne natuurlijke muren, in eene omgeving, die meer dan welke andere als
echt aandeed. Daarom was het zulk een goed idee, het Steen voor speelplaats van
Hamlet uit te kiezen, al had men te Gent-zelf een meer-romantisch, meer fantastisch
oord kunnen vinden in de puinen van de Sint Baaf-abdij, waar ik het gisteren
eveneens over had.
Doch, het Gravensteen is groot: een burcht om honderden in te logeeren, met
gelegenheid in de verleden eeuwen tot een ruime hofhouding en het drillen van een
legerkorps, met behoorlijke stallingen, folterkamers, gevangenissen en oubliettes,
alles te lang om te melden. Het kwam er op aan, in dit complex eene plaats te kiezen,
waar heel de handeling zonder onderbreking kon worden afgespeeld, zonder het
publiek te dwingen van de eene zaal naar de andere achter de acteurs aan mee te
loopen, gelijk, nogal storend, gebeurde, toen Maurice Maeterlinck in zijn klooster
van Saint-Waudrille Macbeth vertoonen liet. En het is hier, dat Luc. van de Putte
zijne zeer bijzondere intelligentie van tooneelmensch - of noem het zijne intuitie, of
noem het zelfs zijn instinct, - heeft bewezen; de plek, die hij binnen het Gravenkasteel
heeft gekozen beantwoordt volstrekt aan alle eischen, die voor deze voorstelling
konden gesteld; in de eerste plaats dan: natuurlijkheid en stevigheid van de
decoratieve omgeving, ook wat afsluiting betreft; daarnaast ruimte genoeg voor een
druk maar rustig vol evolueeren der figuratieve massa; ten derde eene zeer goede
acoustiek, juist vanwege de af-
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sluiting; eindelijk: prettige zitgelegenheid voor het publiek, dat wel eenigszins hinder
van den wind, maar niet van eene te hevige zon kon hebben (de plaats is van Noord
naar Zuid georienteerd).
Het kiezen van dit oord is een haast geniaal te noemen vondst geweest: ik geloof
niet, dat er eene betere speelgelegenheid in open lucht gevonden of zelfs gedacht
kan worden. Ik dien er, weer ter eer van Luc. van de Putte, aan toe te voegen, dat
hij de moeilijkheden, verbonden aan de tooneelaanwijzingen van den auteur, prachtig
heeft opgelost, zonder dat hij zijn toevlucht hoefde te nemen tot Shakespeariaansche
primitiviteit, die eerlijk gezegd, toch altijd een beetje ergerlijk, want valsch-naïef
pleegt aan te doen.
Wie het Gravenslot kent, weet, dat het besloten ligt binnen een hoogen ringmuur
met kanteelen, schietgaten en vier en twintig wachttorens: de eigenlijke walgang,
waarbinnen men, van het poortgebouw uit met de twee hooge torens eerst het huis
van den kastelein, daarna het Voorhof, vlak er voor en in het midden der ruimte den
Donjon of Meester Toren, en eindelijk, van Oost naar West, aanleunend tegen den
ringmuur en op een hooger vlak, het eigenlijke Grafelijke Slot aantreft. Achteraan
is een poort, die, langs een hooger-gelegen, eveneens gekanteelde wandelgang,
slot met Donjon verbindt en leidt naar wat men noemt het bovenhof. Van rechts
naar links vindt men dus, eenmaal het Voorhof betreden: het Donjon, de ruimte
tusschen Donjon en Grafelijk slot, en achteraan voormelde Poort, die tusschen
Donjon en Slot staat. Uiterst links dan de walmuur met, op het voorplan, een
wachttorentje, waar

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

590
een steenen trap van het Voorhof toegang toe verleent. Het is binnen dit Westelijke
parallelogram, dat de goed afgebakende plaats der handeling is aangeduid.
Tegen den muur van den Donjon is een met roodfluweelen gordijnen afgesloten
verhoog bestemd voor de tooneelen, die binnenshuis moeten spelen. Verder kan
gespeeld op drie vlakken: de open plaats tusschen verhoog en ringmuur; het platvorm
van den ringmuur; den ingang van het Grafelijke Slot. Op den ringmuur wandelen
natuurlijk de soldaten. Het is ook daar, dat de Schim van Hamlets vader verschijnt;
daar dat Hamlet den grafmaker afluistert; daar verder dat de tooneelspelers hunne
vertooning houden, aanschouwd van het afgesloten verhoog (eene
bijzonder-vernuftige en gelukkige vondst). Koning, Koningin en Hofhouding bewonen
natuurlijk het Grafelijk slot, waarbinnen men ze hoort banketteeren bij eene zoete
muziek, en waaruit zij, langs de hooge trappen, neerdalen tot de vlakte, die het
eigenlijke tooneel uitmaakt. Wie van buiten stad of koninklijken burcht komt, treedt
langs de verre poort binnen, zoo Guildenstern en Rosencrantz, zoo Fortinbras.
Eindelijk is het wachttorentje boven op de wallen zeer geschikt voor schuiloord van
den Schim, voor verduikhoekje van Hamlet, en voor kleedkamer der tooneelspelers.
Dit is eene hopeloos nuchtere aanwijzing, die eerst met behulp van een plattegrond
duidelijkheid zou erlangen. Maar zij zal misschien volstaan om aan te geven, hoe
wij hier waarlijk te doen hebben met eene ideale speelplaats, vooral voor treurspelen
van Shakespeare: breedte en diepte, die den indruk geven der werkelijkheid
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en eene afdamming, die het genot bevordert, doordat zij de dramatische handeling
stipt omsluit. Verder, binnen die ruimte, eene oordeelkundige verdeeling der
handelingsplaatsen: gij stelt u niet voor, hoe verrassend nieuw, en tevens hoe logisch
het aandoet, Hamlet op de walgang te zien naderen, terwijl de doodgravers, die
hem niet zien kunnen, aan den arbeid zijn en hem het verloop der gebeurtenissen
onbewust openbaren. De groote diepte van het eigenlijke tooneel laat tevens toe
effecten te bereiken, die treffen door waarachtigheid. Terwijl men nooit, binnen deze
strenge bouworde met hare stoerheid en haar eeuwenoud gezag, den stijl verloren
ziet gaan, niettegenstaande het pittoreske der costumes; den stijl, waarnaar thans
zoozeer wordt gestreefd en die, naar mij dunkt, nergens of nooit zoo natuurlijk bereikt
werd als hier.
Natuurlijk is de aloude, lang-vergeten, trouwens vermoedelijk-anonieme en zeker
veelvuldige bouwmeester van 's Gravensteen niet de eenige schuldige aan het
welslagen, ik zou haast zeggen: het onontkomelijke welslagen van deze
voorstellingen. Deze menigvoudige architect, die nu een eeuw of tien oud zou zijn,
heeft een uitnemend opvolger en medewerker gevonden in Luc. van de Putte. Deze
doet, zal ik maar zeggen, aan stoffeerende architectuur: hij brengt leven in de
brouwerij, als ik mij aldus uitdrukken mag; hij schenkt aan het oude Steen zijn oud
leven overtuigend terug.
Eerst door zijne behandeling van de levende massa. Ik heb u hierboven gezegd
dat hij zijne acteurs en zijne figuratie met treffende strengheid behandelt. Maar
tevens
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is hij-zelf levendig genoeg, om hun, binnen de eischen der orde, eene weldadige
vrijheid van handelen en van gebaren te laten, die ik, geloof ik wel, nooit bij eene
tooneelvoorstelling heb gezien. Zonder de minste anarchie, heerscht hier eene
levende harmonie, die den rythmus nooit verbreekt en nochtans al de lenigheid van
het leven behoudt. Door de figuratie alleen reeds bereikt Van de Putte hier een
zeldzaam hoogtepunt.
Er komen de costumes bij. Zij zijn van eene groote kleurgevoeligheid, al konden
zij eenvoudiger met dezelfde weelderigheid. Binnen deze grauwe steenen is,
lichtergrijs en blond, Ophelia een heerlijk figuurtje. De Schim is niet meer geharnast:
hij zit in een grijze lijkwade, overdekt met een zwarten sluier, die als ectoplasm wuift
in den wind en ik verzoek u te gelooven, dat het aangrijpend is.
Maar in een laatsten brief meer hierover, en over de interpretatie.

III
28 Juni.
‘Toen bliezen de poortwachters op gouden hoornen’: van de tinnen, hoog naast
het Koninklijk Slot klinken plechtig de schelle en trage bazuinen, die schitteren in
de zon. De rijke en bonte hofstoet daalt statig de treden af van de hooge trap, de
roode koning vooraan; de blauw-en-gouden koningin met hare heller-blauwe pages;
de perel-grijze Ophelia met het stralende haar, de donkere, strompelende Polonius;
de goud-gehoornde hofdames
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en de getabbaarde hovelingen; waarboven uit flitsen de stalen pieken der wachten.
Roode soldaten in zilveren hozen vullen het voorhof, waaraan de optocht voorbijtrekt.
Vooraan de dof-zwarte gestalte van Romeo... Om allen heen, de zon-beglansde
muren, hoog de lucht in, van 's Gravensteen.
En het zou wel bont aandoen, was het niet, dat deze coloristische weelde door
de samenstelling der kleurgroepen als wonnig maar tevens stemmig aandeed.
Zooals trouwens het zoo goed gevatte los-levendige derzelfde groepen dan toch
aandoet als vol stijl. Hier wordt stijl niet bereikt door lijnenstrakheid, hij hangt af van
bevallig-bewegenden rythmus. Hij is eerder muzikaal dan picturaal. Ik heb al gezeid,
dat nu en dan de handeling door enkele, sober-georchestreerde, uit eene wazige
verte gehoorde muziek - het werk van Oscar Roels, die hierin zeer gelukkig-archaïsch
is geweest, op éen oogenblik na (het afnemen van den eed), waar Wagner wat al
te zeer doorschemert - door eene dunne en teedere muziek wordt onderlijnd, die
dezen deinenden rythmus als het ware in de maat houdt. Kleur en rythmus nu maken
deze vertooning van Hamlet tot iets voornaam-Vlaamsch, dat anderen misschien
minder-bevredigen zou (te meer daar hier geen spraak kan zijn van
costumier-krenterigheid), maar ons, die van dit land zijn, bijzonderaangenaam streelt,
en de stroeve grootschheid van het milieu verlevendigt zonder het te breken.
Dit is de totale indruk van de vertooning. Er blijft over, te spreken over de
interpretatie.
Ik meen er reeds op gewezen te hebben, hoe de spelleider, de heer Luc. van de
Putte heel goed heeft
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ingezien, dat bij eene openlucht-voorstelling als deze, de te wekken impressie voor
een goed deel afhing van een massaal effect, met één woord van het decoratieve
van zijne vertolking. Psychologisch uitdiepen van karakter aan karakter mocht
natuurlijk niet uitblijven: dan had men immers evengoed de opera kunnen spelen,
die Ambroise Thomas van Hamlet heeft gemaakt. Dat uitdiepen mocht echter geen
enkel personnage ten koste van een ander personnage op het voorplan brengen,
behalve dan de figuur van Hamlet. Al de andere dramatis personae moeten dienen
om die hoofd-figuur op het voorplan te houden: openlucht-spel brengt dergelijke
vereenvoudiging, ik zei haast vervlakking, méé; in tegenstelling met wat gebeurt in
de schouwburgzaal, waar iedere acteur zich ten doel stelt, in zulke mate voor zichzelf
te spelen, dat hij een scherp-afgeteekend bestanddeel van het dramatisch conflict
wordt. In openlucht dient dit conflict tot de grootste soberheid en haast tot een
schema herleid: eenzelfde verhouding scheidt de wandschildering van het
kabinetstukje; alle figuren dienen wel nauwkeurig-afgeteekend, maar alle overtollige
bijkomstigheden zorgvuldig vermeden. Te nauwkeurig aangegeven bijzonderheden
zouden, buiten de geslotenheid van eene zaal, niet alleen afleiden maar vermoeien;
een enkel acteur, op wien ik straks terugkeer, die te veel aan, trouwens leuke
detailleering deed, heeft dit in voorkomend geval maar al te duidelijk bewezen.
Bij die vereenvoudiging, waarvan de oplossing al niet zoo heel gemakkelijk was,
werd Luc. van de Putte op nogal-onverwachte wijze geholpen door het feit, dat hij
met nog onbedreven krachten moest werken; leerlin-
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gen meestal, die, bewust van hunne onpersoonlijkheid, des te volgzamer stonden
tegenover een meester, denwelke zij warme genegenheid toedragen. Afgezien van
het temperament, dat bij velen hunner ongetwijfeld aanwezig is, moest hun woord
voor woord, gebaar bij gebaar worden aangeleerd. Het verlichtte de taak niet van
den leeraar-regisseur. Die taak was dan toch nog lichter, dan indien hij te doen had
gehad met zelfbewuste, licht-overmoedige en doortrapte acteurs, die er vooral op
uit zouden zijn geweest, in de eerste plaats op den voorgrond te treden. Aldus wist
de van zijn doel bewuste Van de Putte maat te houden bij eene, anders wel heel
vurige, jeugd.
Het kwam er dus op aan, Hamlet op het hoofdplan te houden: het moet wel
gezegd, dat het de opdracht van den heer Schumacher, die deze rol te vertolken
kreeg, niet kon verlichten. Want zou men bij al de anderen vervlakken en
verdoezelen, het spreekt van zelf dat bij hem alles moest verscherpt en verduidelijkt,
wat met een psychische figuur als Hamlet lang niet gemakkelijk kan heeten. Ik zal
hier niet, na zooveel uiteenloopende kritiek, bij de analysis der personage stilstaan,
niet nazoeken of hij een pathologisch geval dan wel of hij een zelfvoldane babbelaar
is, die eene indigestie verwerkt van Wittembergsche philosophieën. Maar er kan
niet betwist, dat er in die rol heel wat redenatie is, in alleen- en in tweespraken; dat
die lange redenaties weinig aanleiding geven tot dramatische actie, of beter dat de
dramatiek waar zij een blijk van zijn eerder innerlijk dan uiterlijk is, wat dan wel beter
in stil-sober, psychologisch uitgediept, dan in heftig-uitgespreid spel zal veruiterlijkt
worden. Maar stelt
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u dan daarentegen openluchtspel voor, dat stil en sober, geheel in halve tinten zou
wezen!... Men kan den heer Schumacher verwijten, al te egaal-uitbundig te zijn
geweest. In eene schouwburgzaal zou hij zeker niet zijn meêgevallen. Maar hij heeft
recht op de verzachting van bijkomstige omstandigheden. En deze eenmaal
aangenomen, zal men gemakkelijk erkennen, dat deze nog zeer jonge acteur
buitengewoon begaafd is. In eene meer vlak-heroische rol zou hij tot zeer schoon,
zij het misschien wat al te traditioneel spel in staat zijn, al zou ik hem intusschen
niet aanraden te verdolen in het romantische drama, waar hij anders ongetwijfeld
lauweren zou plukken. Zijn imponeerend masker, zijn metalen stemgeluid, zijne
perfecte dictie verzekeren zijne toekomst, zoo hij het geluk heeft op goede
speelgelegenheid te vallen.
Intusschen verlieze hij zijn meester niet uit het oog, die hem nog wel lessen van
goed-overwogen soberheid kan geven. De Claudius van Luc van de Putte, groot
en streng, verliest bij decoratieve staatsie nooit de beheersching over innerlijk
gehalte. De figuur is uiterlijk gaaf, maar is steeds van binnenuit te verantwoorden.
Van de Putte speelde zonder lange voorbereiding, bij ontstentenis van een leerling,
die plots ziek geworden was. Zijne praestatie krijgt er des te grootere waarde door,
te meer als men het verpletterende werk in het oog houdt, dat hij zich als regisseur
op den nek had geladen. Vooral wanneer men bedenkt, dat hier geen sprake kon
zijn, bij hem, van meer routine. De heer Luc. van de Putte speelt weliswaar sedert
lange jaren, maar is feitelijk nooit een beroepsacteur geweest. Daardoor ontsnapt
hij aan de trucs, de hebbelijkheden, de probate
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middeltjes, die de tooneelspelers met het oog op het persoonlijk succes plegen aan
te wenden. Voor hem is elke rol een probleem, dat hij op de meest-adequate wijze,
binnen het kader van het geheele stuk in verband met de andere rollen, op te lossen
heeft. Bij natuurlijk talent heeft de heer Van de Putte veel studie gevoegd. Hij kent
de abnegatie van het eerlijke kunstenaarschap. Daarom doet hij in zijn werk zoo
rustig en zoo volmaakt aan.
Hij vindt een, trouwens ongewenscht, repoussoir in den heer Michel van
Vlaanderen, die voor Polonius speelt en, als ik mij niet vergis, de eenige
beroepsacteur is van gansch het gezelschap. Ik zal geen kwaad spreken van zijne
opvatting dezer rol, al is eene andere interpretatie toch ook heel goed te denken.
De heer Van Vlaanderen speelt als een gewoon komiek, en overigens niet zonder
fijnheid. Zijn stil spel bij de vertooning der tooneelspelers in het derde bedrijf heb ik
kunnen waardeeren om de leuke malheid ervan. Maar... hij speelde voor een
schouwburgpubliek, in eene schouwburgzaal en niet in openlucht. Eenerzijds waren
er te veel intenties die verloren gingen, anderdeels vergroofde hij tot het potsierlijke
toe, waar eene eenvoudige aanduiding zou hebben volstaan. Ik zei het hierboven:
met al zijne persoonlijke verdienste viel hij buiten het geheel.
De twee medespelende dames bleven er misschien wat al te veel binnen.
Mejuffrouw D. van der Stockt had aan de rol van Koningin Geertruida zeker meer
relief kunnen geven, tot verhooging der dramatische uitwerking. Mejuffrouw Adr. de
Rese leek mij als Ophelia eerst in het vierde bedrijf geheel los te komen en de maat
van haar kunnen aan te geven. De eerste
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deed, wel te verstaan, statig aan; de tweede, waar het paste, bij beurte angstig en
lief, met soms heel goede oogenblikken. Maar daargelaten, dat ze, bij blijkbaar
temperament, nog wel heel onbedreven lijken, kwam het mij voor, dat hun rol niet
geheel paste bij het genre, waarin zij zouden kunnen uitblinken. Ik kan mij moeilijk
voorstellen, dat mej. van der Stockt eene geboren tragedienne zou zijn, en mej. De
Rese eene dramatische ingenue. Ik heb ze voor dezen nooit in een tooneelwerk
zien optreden; maar mijn, trouwens noodzakelijk oppervlakkige, indruk is, dat de
eerste beter zou passen in eene comedie en de andere als kokette. In elk geval
wisten zij, zonder erge tekort-komingen, binnen het kader van het treurspel te blijven.
En dit was, in voorkomend geval, veel.
Voor de andere mindere rollen kan ik kort wezen. Het jeugdige vuur en de milde
overgave van den heer Buysse heeft mij in de rol van Horatio getroffen: er kan uit
hem een goede jeune premier groeien. De heer Lamont (Laërtes), weinig gediend
door zijn uiterlijk verschijnen, treft door dramatische intelligentie, vooral in de laatste
bedrijven. De heer G. de Mey (Rosencrantz) bezit natuurlijke gratie. En de heer R.
Saverys, die de broer is van den bekenden schilder A. Saverys, geeft, als eerste
doodgraver, blijk van volkschen humor.
En... dat alles doet nog heel jong aan. Hetgeen niet belet, dat deze voorstelling
van Hamlet de beste openlucht-vertooning is, die ik in Vlaanderen heb bijgewoond.
‘Dank zij het Gravenkasteel’, meenen sommigen. Ik voeg er overtuigd aan toe: dank
zij toch ook wel aan Luc. van de Putte.
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Ik voeg er den wensch aan toe, dat deze twee vertooningen niet de eenige zouden
zijn. En dat de Belgische pers er dan wat meer aandacht aan zal wijden...

De plaizante accordeonisten
19 Augustus.
Zij hebben weêr maar eens een prijskamp gehouden, een algemeen-Belgischen
wedstrijd. Het was de eerste niet van dit jaar; het zal de laatste niet wezen.
God weet, en gij ook, of Brussel er tegenwoordig internationaal uitziet. Groote,
roode, met toeristenmateriaal zwaar beladen autocars, die heel de breedte der
Brusselsche straten waggelend innemen, komen ons bewijzen dat het Belgische
leven ongelooflijk goedkoop is, - wat wij anders zeker niet gelooven zouden. Ons
oeroud Vlaamsch heeft een Engelschen en Hollandschen klank gekregen, en zelfs
het Fransch, in den mond der meerderheidsmenigte die de boulevards bevolkt. De
buren van over het Kanaal herkent men hieraan, dat zij er tevens verbijsterd en
geblaseerd uitzien; die van over de Moerdijk aan particulariteiten, die ik aan uw
eigen speurzin overlaat. Op de helft geslonken door verblijf aan zee, in de Ardennen
of op het platteland, is de eigenlijke bevolking van de Belgische hoofdstad verdubbeld
door intensieven buitenlandschen invoer, ook van over de Duitsche Oostergrens.
Maar: wij hebben nog onze accordeonisten.
Ik weet niet of het de invasie is der vreemdelingen, welke gansch België
overzwermen, die in dezen tijd der
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zomervacantie den zin der nationale folklore alhier bijzonder levendig maakt.
Verleden maand heb ik u geschreven over de Waalsche volksfeesten te Nijvel.
Zondag jongstleden vierde men in het Vlaamsche land, te Hasselt namelijk, den
plaatselijken reus, die er de Lange Man heet. Zooals de zonen van eenzelfde huis
samendrommen, aldaar zij worden gevat in een vloed van volk, zoo grijpen de
Belgen tegenwoordig naar den schat hunner tradities, waarin zij zich herkennen,
op het oogenblik dat over hun land pond, dollar en gulden in levenden lijve regeeren.
De Brusselaar, hij, die van al de Belgen de meest-cosmopolitische is, heeft den
steun en stut der voorvaderlijke usantiën en costuymen, der overleveringen en der
meer of min opzettelijke folklore niet noodig: de Brusselaar heeft zijne
accordeonisten, en dat is hem voldoende om in de uitheemsche massa niet verloren
te loopen.
De accordeon (een Grieksche vorm voor het, te Brussel meer gebruikte, Latijnsche
woord accordium) is weliswaar niet het eenige steunpunt voor het nationaliteitsbesef.
Geen enkel vreemdeling die er aan denkt, te Brussel choesels te gaan eten (een
zeer ingewikkeld gerecht dat men niet dan in de omstreken van het Cureghemsche
slachthuis naar behooren klaar maakt, en dat eene Brusselsche tong eischt om
naar waarde geapprecieerd te worden); en, zoo sommige uitlanders zich wagen
aan geuzenlambiek, geen enkele edoch die ooit faro, laat staan den lekkeren
panaché gaat drinken. Choesels nu en panaché zijn gevoelsbestanddeelen, den
Brusselaar onvervreemdbaar, en die hem de veiligheid binnen de eigen muren
verzekeren, onaantastbaar

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

601
eigendom waar hij op teren kan, ook waar al ander proviand door exotische
vraatzucht wordt gesubtiliseerd. Nochtans is daar een meer ideaal beginsel tot
ontvlammen van het, trouwens onbluschbare, nationale gevoel: ik heb den accordeon
genoemd.
De accordeon (elders trekorgel, elders trekzak, en zelden, want te aristocratisch,
harmonica betiteld) is anders geen specifiek-Brusselsch speeltuig. Ik vergis mij niet
of weinig, als ik hem internationaal noem. Maar is er één muziekinstrument méér
internationaal, dan het menschelijke stemgeluid? Nochtans klinkt het verschillend
in den mond der onderscheiden volkeren, die er allen een eigen gebruik voor hebben
gevonden. Verwondert u dan ook niet, bid ik u, zoo ik den accordeon voor Brussel
opeisch.
Of liever nog: voor België.
Want zoo de accordeon Brusselsch is, dan is het, omdat hij algemeen-Belgisch,
pan-Belgisch, groot-Belgisch is, zelfs Eupen en Malmédy inbegrepen.
Brussel is immers een vergaderplaats, als elke hoofdstad. Vlaming en Waal loopen
er elkander aan en voorbij en ignoreeren elkanders oorsprong, met eene
onverschilligheid die geheel ten nadeele is van de liefde voor het gemeenschappelijke
vaderland. Doch, gaat daar het rekkende gejammer van den accordeon klinken...
Hier moet ik, met uw welgevallen, een decor optimmeren. - Het is Zondagochtend,
zonnig, en nogal warm. De Groote Markt ligt binnen zijne vergulde steenen, zooals
burgemeester Buls dat heeft gewild ten behoeve juist van de Angel-Saksische
toeristen (al mijn broertjes zijn gestorven aan archaeologische
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restaureer-woede). Maar de bloemenverkoopsters aan den rechterkant, en de
kanarievogelhandelaars aan de linkerzijde wreken het Brusselsche Vlamendom.
Gij kuiërt van een dahlia naar een distelvink. Het verzekert u den noodigen dorst.
Gij valt binnen in een herberg, bestelt den hierbovengenoemden panaché, hetzij gij
Vlaming zijt of Waal. En gij hoort, elf uur in den voormiddag en in het koele maar
reeds zuurgeurende halfduister, de accordeon drenzen.
De accordeon drenst altijd, gelijk een zuigeling die buikpijn heeft, omdat hij een
instrument is voor blinden. Niet alle accordeonisten zijn blind: integendeel. Maar
allen doen, alsof zij blind zouden zijn. Van lieverlede. Want deze harmonica is een
gevoelerig streeltuig. De bespeler ervan slaat dan ook zijn oogen ten hemel op, als
wilde hij van de gevoeligheid zijner sentimenten getuigenis afleggen. Het brengt
meê dat het volle licht tot op den bodem van zijn netvlies valt. Niet te verwonderen
dan ook, dat hij vaak met blindheid wordt geslagen. Of althans het uitzicht van een
blinde aanneemt, in afwachting van de gebeurtenis. (Dit is, zooals vanzelf spreekt,
niets dan een parenthesis).
Gij luistert naar den sentimenteelen accordeonist. Het kan niet anders, of hij speelt
de ouverture van de ‘Traviata’ (de jongst-gekomenen spelen de Peer Gyntsuite).
Maar als gij een Gentenaar zijt, speelt hij, naar gij onvermijdelijk hoort, en tegen
des accordeonisten bedoeling in:
Mijn moeder heeft een kind gekocht
En 't is sakkernonde een bultje;
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Het heeft geen haar op zijnen kop
En 't is een kletsekop.

En de man die herkomstig is uit de kolenstreek van het Borinage hoort de
heimweevolle ballade:
Le soir, quand ma journée fut faite,
Tout en croyant m'y reposer,
Chez ma maîtresse me suis en allé:
Un autre amant y ai trouvé.

Of het zal de Brabantsche boer zijn, bij wien opwelt:
Dag, mijn vader; dag, mijn moeder;
Nu moet ik gaan
Om mij te verdrieten
Bij die troepsoldaten
Tot ik in mijn graf zal gaan...

Ziedaar de nationale beteekenis van den Brusselschen accordeon: hij vereenigt
Vlamingen en Walen, door het innigste wat zij bezitten, door hun diepste eigendom,
door hetgene wat ze feitelijk het meest moest scheiden, - hij vereenigt Vlamingen
en Walen tot eene Belgische eenheid. En ik zeg dit haast zonder lachen.
Want de accordeon: het is de vaart van ter Neuzen, een avond, een trekschuit,
een scheepsjongen en een huilerige trekzak (de hond zorgt voor begeleiding:
verminderde quint). Het is een straatje te Cuesmes, in
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het zwarte land. De horizont draagt de pyramide van een ‘terril’: de vierhoekige
kolenberg. De lucht groent. De vrouwen schillen op straat aardappelen voor het late
maal. De mannen, terug van den arbeid, hebben zich gewasschen: naakt tot aan
de heup, komen zij in het deurgat staan, en de blankheid van hun romp verlicht den
dalenden dag. De accordeon zingt: ‘Mais c' n'est ni co Fram'ries’. - Het is een
buitenwijk te Oostende: de jonge matroos gaat straks vertrekken naar het eind van
de wereld; het huis is vol van den geur van uiën en azijn; de jonge matroos is reeds
vol genever, en rost zijn klein zusterken af; zijn vader wrijft over zijne rheumatiek;
zijn broeder gaat ineens op zijn accordeon spelen; de jonge matroos zingt:
Moeder, ik moet u verlaten;
Moeder, ik ben zóó alleen!

Of het is de accordeon in den poessenellenkelder te Luik.
Of het is de poessenellenkelder te Antwerpen.
Of het is de poessenellenkelder in mijn eigen ziel, met permissie.
En het is alles samen, de accordeon te Brussel: hart van de Belgische
gevoeligheid, in het Sterrestraatje en op de Kaasmarkt. En als gij het niet wilt
gelooven, moet gij het zelf maar eens gaan zien...
Er is weêr een accordeon-prijskamp geweest. Er zijn laureaten geweest van niet
meer dan zeven en een half jaar. De kleine Lucie Florkin (negen jaar) heeft op
prachtige wijze ‘Le Moulin des Amours’ gespeeld.
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Besluit er uit, zoo bid ik u, dat het accordeonspelen eene Belgische kunst is,
aangezien ze van in de wieg, om zóó te zeggen, beoefend wordt.
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De Belg aan zee
I
29 Augustus 1927
Het is vacantie: de Belg krijgt weêr het recht, zich-zelf te zijn. Tot welken socialen
rang, tot welken maatschappelijken stand hij behoore, de samenleving eischt van
hem, dat hij elf maand aan anderen afsta, van de twaalf waaruit het zonnejaar
bestaat. De overblijvende maand heeft hij volle beschikkingsrecht over zich-zelf.
Juist omdat de maanden der jaarlijksche verslaving elfmaal langer duren, valt het
den Belg niet altijd gemakkelijk, zich voor de overige dertig dagen terug te vinden,
zooals hij naar den grond van het eigen wezen, zonder vermenging of vermindering,
is. De Belg gaat dan ook onder de vacantie naar zich-zelf op zoek. Het kan bij hem
niet opkomen, dat hij zich-zelf zou zijn op den stoel waar hij dagelijks zit, aan de
tafel die dagelijks zijne ellebogen ontvangt. Zich-zelf zoeken, dat is, het spreekt
van-zelf, het geluk zoeken: de Belg wil het niet eens zijn met Blaise Pascal, die
beweert dat alle menschelijk ongeluk te wijten is aan het feit, dat wij niet rustig
kunnen blijven zitten in onze woonkamer. Die woonkamer, immers, zij is het heele
jaar door, het teeken van onze verknechting. Dááraan juist wil de Belg ontsnappen:
hij is overtuigd dat het op reis is dat hij het best zich-zelf terugvinden zal.
Vacantie wil zeggen: rust. Het kan heel goed gebeuren dat de vele vacantielooze
dagen den Belg eene relatieve luiheid verzekeren; het staat echter bij hem vast dat
hij al dien tijd ‘werkt’, zelfs als hij de bediening van rente-
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nier waarneemt; hij koestert de overtuiging dat hij alsdan al zijn capaciteiten
ingenomen ziet door buiten hem staande machten, door onafwendbare
gebeurlijkheden die beslag leggen op zijne vrijheid, en zijn zelfbeschikkingsrecht
verijdelen. Alleen onder de vacantie geniet hij die dagelijksche verrassing, die rust
heet. Het komt er voor hem op aan, zich die rust te verzekeren. En ze te combineeren
met den eisch, dat hij op reis zal gaan.
Rustig zelf-bezit: het is een begrip dat velerlei interpretaties toelaat. De eene
verklaart het als volslagen eenzaamheid; de andere ontdekt het niet dan in het zich
te grabbel gooien in de geweldigste menschenmassa. De vorm der gewone
vermoeienis veranderen, kan een vorm der rust worden. Net als eene nieuwe
verveling eene aangename afwisseling voor de oude is. Er dient trouwens aan
herinnerd dat het zoeken naar de gulden middelmaat eene Belgische deugd is, en
de Belg bij nature een gezellig wezen. Waaruit wij als eene welvoeglijke definitie
kunnen afleiden, dat vacantie voor den Belg is: eene rust vol uitspanningen, hem
bezorgd door mede-Belgen waar hij zichzelf in erkent.
De Belg is de meening toegedaan, dat hij dit heel goed ontdekken zal zonder
Diogenes zijn bekende lantaren te gaan ontleenen. In hoeverre is dit eene illusie?
Ik heb het willen nagaan, al beken ik gaarne dat ik voor zulke experimenten niet
den aangewezen persoon kan heeten. In den schoonsten appel pleeg ik maden te
ontdekken, de vacantie vervult mij doorgaans met werklust; en ik moet zeggen dat
ik de Belgen wel eens verafschuw, omdat ik zelf een Belg ben. Ik heb niet te
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min mijn best gedaan om na te speuren, onder welke voorwaarden de Belg het best
zijn vacantie-ideaal verwezenlijkt. En met den bril der objectiviteit op den neus, en
op de lippen de vraag: wáár bezorgen de mij-gelijkende Belgen mij eene rust vol
afleiding? ben ik, als iedereen, naar de zeekust gereisd.
De lange strook zand tusschen zee en duinen en tusschen Holland en Frankrijk
ben ik van het Oosten naar het Westen afgewandeld; ik ben dus begonnen langs
den Hollandschen kant, die mij als eerste standplaats Knocke bood.
Knocke was eens eene rustige zandplaat, die als toevluchtsoord diende voor de
talrijke gezinnen. Huismoeders plachten er ieder jaar tallooze borduurwerkjes van
meê te brengen, waarvan zij zich naderhand afvroegen tot wat zij ze wel konden
gebruiken. De burgers kochten iederen dag een courant, minder om ze te lezen
dan om er hun gelaat mede te beschermen tegen de zonnestralen. Men at er op
het strand vele groote boterkoeken, die de kinderen bestrooiden met eene bekwame
hoeveelheid zand. Het gebeurde niet zelden, dat men er Vlaamsch hoorde spreken.
En daarmeê kon de toenmalige Belg het doen. - Thans is Knocke eenigszins naar
het Westen afgezakt, en heet het De Zoute. Het is te zeggen dat Knocke verlaten
is voor een nieuw plaatsje, waar de Gentsche grootburgerij, die er den scepter
zwaait, de fijnste, meest-aristocratische badplaats van het strand van heeft gemaakt.
Het is te zeggen dat Mevrouw er haar borduurwerk heeft verwisseld tegen een raket,
dat de boterkoeken tot giftig ijsroom zijn gesmolten, dat gij er u voor hoeden moet,
Vlaamsch
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te praten, en dat iedereen er op uit is, voor een Engelschman door te gaan
(Engelschen zijn er trouwens geziene gasten). De algemeene toon is eene
beminnelijke hooghartigheid. Zelfs de dagen van drukte, is deze afgemeten. Het
was mij voldoende om mij weêr terdege een Belg te gevoelen: ik ben gevlucht.
Ik ben, altijd Westwaarts, gevlucht naar Heyst. Ga niet naar Heyst, als gij niet dik
zijt: Zwaarlijvigheid is eene conditio sine qua non om hier niet platgedrukt te worden,
wat niet kan worden beschouwd als een vermaak, zelfs als het onder Belgen gebeurt.
Want Heyst biedt dit voordeel, dan toch Belgisch te zijn en meer bepaald Antwerpsch.
Gij zult niet zijn zonder te weten, dat deze Augustusmaand overvloedig met regen
is bedeeld geweest: het heeft die dikke Antwerpsche Belgen niet aangezet, te breken
met eene gewoonte die de eeuwen trotseert. Het is misschien wel die gewoonte,
die Heyst belet zich te moderniseeren, tenzij wat de duurte der waren betreft. Het
leven is er lui en eenigszins ransig. Gelukkig is de afstand tusschen Heyst en
Blankenberghe niet groot: de ezel is uitgevonden geworden om dien afstand af te
leggen.
Blankenberghe is cosmopolitisch: het is eene drukbezochte badplaats, vooral
door Gentenaars en, weer, Duitschers bevolkt. Zoodat men er niets hoort praten
dan een soort Fransch, en het drukst-gelezen blad er de Kölnische Zeitung is. Het
strand is er onzindelijk: aan lange touwen tusschen twee staken wappert er heel de
week langs waschgoed, dat maar niet droog schijnt te willen worden. De gasten zijn
er óf pufferig, óf verliefd: dat behoort tot de eigenaardigheden der streek;
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ik herinner mij zeer goed dat het, veertig jaar geleden, tot mijne levensinwijding
heeft bijgedragen. Thans ben ik dat een beetje moe geworden; ik heb dan ook de
electrische tram genomen naar Oostende.
Tusschen Blankenberghe en Oostende hebben onachtzame bouwmeesters
tallooze speeldoozen in de duinen uitgegooid. Te Wenduyne, in Den Haan, te
Breedene zelfs dat nog de kinderschoenen niet geheel is ontgroeid, merkt men die
laakbare ordeloosheid: de villa's liggen zoo maar door mekaar, en men vraagt zich
af hoe ze te bereiken zijn. Dat het in die plaatsjes lekker-eenzaam is, kan wel liggen
aan die architectonische wispelturigheid. De meeste bewoners zijn hier Belgen,
doch die menschen zijn, in den oorspronkelijkmaterialistischen zin van het woord,
even verstrooid als hunne woningen, zoodat de gewenschte confrontatie der
wederzijdsche vrijheid er door belemmerd wordt. En dat die eenzaamheid haar doel
mist wordt hierdoor bewezen, dat voormelde badgasten doorgaans de bewaking
van hunne villa toevertrouwen aan deze of gene schoonmoeder-vol-welwillendheid
of -rheumatiek, om hunne genoegens te gaan zoeken in Oostende.
Al kost te Oostende een glas bier twee frank vijftig en een kilo garnaal vijf en
twintig frank. Dat zijn geen Belgische prijzen meer. Oostende legt er zich dan ook
blijkbaar op toe, de Belgen, niettegenstaande dezer goeden wil, meer en meer te
weren. Er zijn niet veel Amerikanen gekomen dit jaar, en ook Engelschen, Hollanders
en andere kapitalistische krachten zijn minder voordeelig opgedoemd dan men
verwachtte. Niettegenstaande speelzalen en concerten in de Kurzaal,
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ziet Oostende er dit jaar nogal norsch en slechtgeluimd uit, behalve dan de dagen
dat er op de wedrennen veel geld is te verliezen. Oostende blijft wel de ‘Koningin
der Badsteden’, maar het doet aan of deze koningin wat oud begint te worden. Hare
hovelingen doen minder druk dan zij plachten. Er was dit jaar over de stad een
loomheid, die niet alleen aan het vervaarlijk-slechte weder is toe te schrijven.
Oostende was een echt lustoord, tot voor weinigen tijd, voor wie rust zoekt in het
drukke geroezemoes van eene mondaine menigte. Die menigte verlaat Oostende
meer en meer, en dat ligt aan een gebrek der Oostendenaren: zij missen
psychologisch doorzicht; zij zien niet in dat dollarprinsessen en gulden noorderburen
er genoeg van krijgen, gestroopt te worden, en dat zelfs traditie-minnende
Engelschen het gewicht kennen van een pond.
Het is trouwens een algemeen verschijnsel: behalve de goede Belgische burgers,
die een vast verblijf in vollen eigendom bezitten te Blankenberghe of te Heyst (de
eigenaars zijn te Oostende schaarscher, en behooren tot den huiszittenden stand
die men zelfs op den dijk maar zelden aantreft), verhuizen de strandbezoekers meer
en meer naar het Westen. Mariakerke, tot voor een jaar of vijf een dorp dat weinigen
lokte, is een Oostendsche wijk geworden. Raversyde, Middelkerke, Westende,
Lombartzijde, Coxyde, Sint Idesbald, ontwikkelen zich te vlugger en te fraaier, dat
zij meer onder den oorlog hebben geleden dan het Oostelijke deel van de kust. De
bezoekers ervan behooren tot een anderen stand: men treft er vele intellectueelen
aan. Ik wil niet zeggen dat zij er prettiger om zijn. Dit jaar waren die plaatsjes
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zelfs vrij verlaten. De atmospheer was er gedrukt. Wie gaarne zijn spleen vertroetelt
kon er hier eene dankbare gelegenheid toe vinden. En het legt het aangroeiend
sukses uit van De Panne.
De Panne: eindstation vóór de Fransche grens. Vóór den oorlog verblijfplaats der
Belgische families. Een betrekkelijk-uitgebreide dijk vol geestelijken: de ‘plage des
curés’ zooals men ze noemde. Thans is daar eene oneindige verandering in
gekomen: De Panne, complex van tuinwijken in de duinen die hier op hun schoonst
zijn, is nog wel niet heelemaal cosmopolitisch, al komt er heel Noord-Frankrijk heen,
is echter mondain genoeg om er de jeugd pret te bezorgen, en tevens zóó gezellig
dat men er zich thuis gevoelt, al is geen badplaats moeilijker uit Brussel of Antwerpen
te bereiken. De toekomst hoort De Panne toe, zoodra de verbindings-middelen
gemakkelijker worden. En daarom schrijf ik er u meer in 't bijzonder over, in een
briefje dat gij over een week of zoo lezen zult.

II
17 September.
In eene vorige ‘correspondentie’ die te dezer plaats onder den zelfden titel op 3
dezer maand is verschenen, wees ik op het soort verschuiving-naar-het-Westen,
die de badgasten, en meer bepaald de Belgische, thans De Panne boven alle andere
zeeplaats doet verkiezen. Feitelijk kent het Vlaamsche strand tegenwoordig twee
polen, die vooral door Belgische bezoekers worden aan-
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gedaan: De Zoute, op een stapje van Holland, uiterst-Oost dus; en in het uiterste
Westen, op een boogscheut van Frankrijk, De Panne. Maar De Zoute, dat pas
opkomt, een klein getal eigenaars toebehoort, en een soort leen is voor enkele
verkorenen, is den meesten Belgen te deftig en vooral te afgetrokken. De Panne,
daarentegen, is sedert lange jaren burgerlijk-familiaal, niet al te voornaam naar het
leven dat men er leidt, zonder daarom eene goede houding op te geven. Ik zei u
dat het badstedeke vóór den oorlog in hoofdzaak door katholieke families - vele
magistraten, vele professoren, enkele politici - als vacantiezetel was uitverkoren.
Men ontmoette er steeds talrijke priesters. Waar het uitbreiding heeft gekregen,
heeft de vrome atmospheer van De Panne zich gewijzigd. De gezelligheid heeft er
niet bij verloren. In de maanden Juli en Augustus trof men er dit jaar den liberalen
burgemeester van Brussel aan, die er de algemeene sympathie genoot en er
beminnelijk heerschte als over zijne goede hoofdstad. Iederen ochtend zag men
hem zijne villa verlaten, op bloote voeten, gewikkeld in een blanken peplum,
waarboven zijn oolijke katerskop scheef uitkeek. Een kleine fox, die iedereen en
terecht ‘Plum’ noemde, huppelde aan zijne zijde. Aldus naderde burgemeester Max
het uiterste strand. Hij ontdeed zich van zijn Romeinsch gewaad en verscheen
alsdan onder de gedaante van een ietwat schraal worstelaar in een nauwsluitend
maillot. Het keffertje ging op den verlaten mantel zitten: het nam de functie waar
van politiehond. In het bad had de burgemeester nooit gedaan met groeten, links
naar een socialistisch universiteitsprofessor, rechts naar een
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liberaal procureur-generaal. Een aantal dames, waaronder oprecht-katholieke, gaven
hem gelegenheid tot een vergelijkende studie van vrouwelijk-anatomischen aard.
En aldus bleek dat De Panne eene zeer oude reputatie aan het verliezen is al blijven
de heeren geestelijken er geene zeldzaamheid, en is het den hardnekkigsten
loochenaars duidelijk dat er, meer dan waar ook, en als in de eerste schoone dagen
van den oorlog, de nationale unie heerscht op eene haast-verteederende wijze.
Geen wonder dan ook dat, zoo gij u in de Brusselsche lanen en straten vertoont
met een eenigszins-verbronsd gelaat (en wat doet de Brusselaar van beider kunne
en van allen leeftijd niet, om tegen één October zoo'n gelaat te kunnen vertoonen!),
de eerste vriend dien gij ontmoet u, triumphantelijk als Archimedes, toeroepen zal:
‘Ik heb het gevonden: gij komt van De Panne!’ Waarop gij, met iets als plichtbesef,
en zelfs als het niet waar is: ‘Inderdaad, ik heb gedaan als iedereen, het is er
verrukkelijk!’ Intusschen heeft het, daar als elders natuurlijk, niet anders gedaan
dan geregend.
De Panne is dus wel degelijk en bij uitstek de Belgische zeeplaats geworden, de
badstad waar de Belg henen moet, of althans vandaan moet komen. Nochtans treft
men er een ruim, een kwasi-overwegend contingent Fransche burgers aan, die men
nergens aan de Belgische kust ontmoet, tenzij sporadisch. En dat hoeft niemand
te verwonderen: De Panne ligt immers vlak aan de grens. Reeds onder Combes
en tengevolge van zijne scheidings-politiek hadden Fransche ordelingen, de Oblaten,
zich aldaar gevestigd, een klooster en een kerkje gebouwd, dat 's Zondags de
vergaderplaats is van de voornaamste

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

615
bezoekers - er is onder de mis sentimenteele muziek en men preekt er met
zeventiend' eeuwsche emphase, - en die er zelfs eene leesbibliotheek op nahouden,
die concurreert met de twee andere die in De Panne bestaan. Het zijn echter deze
geestelijken niet, althans niet alleen, die hunne Fransche landgenooten naar dit
hoekje Vlaamsche kust lokken. Waar de Belg uit Brussel of Antwerpen (de Walen
laat ik er nog buiten: die zijn immers doorgaans ver van zee af) ruim drie uur in den
trein moet zitten, een trein, die voor het grootste deel, zelfs in de beste gevallen,
een boemeltrein is; waar de Brusselaar, en dienvolgens de Gentenaar (en met den
Antwerpenaar is het ditmaal nog slechter gesteld), slechts over twee eenigszins
behoorlijke treinen daags beschikken, één in den uitersten ochtend, één in den laten
avond, om aan- of af-te-reizen, is de Franschman uit Duinkerke hier terecht in minder
tijd dan noodig is om het te merken. Daar nu het leven in de Panne heel wat minder
kost dan te Brussel, en de Fransche franc een derde meer waard is dan de Belgische,
spreekt het vanzelf dat de Fransche bezoekers hier talrijk zijn.
Zij maken van de bevolking in de Panne een deel uit, dat heel bijzondere
kenmerken vertoont. De mannelijke Belg is natuurlijk geschoren als iedereen: zijn
baard breidt zich niet verder uit dan over zijne bovenlip, in de hoedanigheid van een
zeer kort geknipt Amerikaansch snorretje; de Franschman daarentegen ziet zijn
gelaat overwoekerd met haren; althans durft het scheermes nooit meer dan zijn kin
aan, en blijft zijn moustache de daartoe aangelegde harten veroveren. De Belgische
dame beneden de vijf-en-twintig draagt sedert jaren haar
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hoofdhaar kort, zoodat die dos zelfs korter en korter wordt; stel u voor dat De Panne
mag wijzen op een specialist in het onduleeren, die ervoor regelrecht uit Parijs komt;
en daarentegen nu erkent men er onmiddellijk een Fransch uit een Belgisch meisje,
doordat de eerste bij halsstarrigheid blijft weigeren, haar haartooi aan de geoefende
schaar en het geurig-warme friseerijzer over te leveren. Dat zou bij Franschen
verwonderen, indien men niet wist hoe behoudensgezind de Fransche provincie is.
En nu is het Fransche publiek van De Panne allesbehalve dat van Deauville of
Biarritz: het komt uit de Noorderprovincie, de rijke maar zeer burgerlijke
nijverheidsstreek, waar men meer dan waar ook hecht aan standsgewoonten, die
alle wuftheid uitsluiten. De dames uit Brussel, Antwerpen, Gent, kleeden zich,
meestal heel goed, naar de heerschende wereldmode, en dikken zelfs wel eens die
uit Parijs aan (beschrijving overbodig), en nu zal ik wel niet zeggen dat de
Noord-Fransche dames er ouderwetsch uitzien, maar zij blijken toch altijd, bij eene
of andere bijzonderheid, een ietsje achter te zijn; hun kleed is altijd een centimetertje
te lang of aan den hals te hoog, haar hoed schuift nooit laag genoeg over het haar,
waar natuurlijk de chignon in den weg staat. Maar het is vooral aan de kinderen dat
men de nationaliteit erkent: bij ons wijdt de moeder doorgaans hare verfijndste
koketterie aan hare kinderen; in de Fransche provincie ziet het kind er dikwijls
Zondagsch-opgedirkt uit, althans doet het zich aldus in De Panne voor. Zoodat De
Panne, bij gebrek aan alle verdere cosmopolitisme, in steden als Oostende voor
velen hinderlijk, er uit ziet, tot laat op het seizoen, als een provinciaal-
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Fransch badplaatsje. Daar nu die Fransche gasten zeer beschaafd en
uiterst-beminnelijk zijn, zonder de joviale of koele opdringerigheid waar andere
vreemdelingen andere zeesteden door onaangenaam maken, zijn zij in De Panne
gaarne gezien: hoe man zich onder de deftige lieden dient te gedragen, konden
vele Belgen van hen leeren.
Want nu moet gij weten: zijn zoo goed als al de Belgen die in De Panne vertoeven
van treffelijken huize, het belet niet dat zij zich nu en dan wel aan eenige baldadigheid
wagen, hetgeen voormelde Fransche bezoekers zeker niet stichten zal. Op een
Zondag-ochtend heb ik in De Panne het volgende geval bijgewoond. Over den
zeedijk rijden langzaam twee fietsers, blijkbaar uit den boerenstand. Ineens daagt
een bende jonge heertjes van héél goede familie op, die allen om het luidst beginnen
te jauwen, de fietsers omringen, dreigen hun den weg te versperren. Wat was er
gebeurd? Aan het stuur van een der fietsers rees een geel vlaggetje met een zwart
leeuwtje erop. Het arm boertje was dus iets als een officieele vertegenwoordiger
van de Vlaamsche Beweging. Dat hij zich in De Panne dorst te vertoonen, diende
luidkeels en met overtuiging uitgekraaid; flaminganten hooren niet aan de Vlaamsche
kust. Met hun twintigen hadden de jonge heeren dan ook den moed, den duts van
een jongen zijn vergrijp toe te blaffen. Weldra hadden zij er zelf lol in: ik moet zeggen
dat zij er zoo heel kwaadaardig niet uitzagen. Maar was het boertje nu eens
eenigszins heetgebakerd geweest; had hij, in plaats van zich langs een zijstraat uit
de voeten te maken, getoond dat hij al de deugden van den Vlaamschen leeuw
bezat: er zou misschien wel een vechtpartijtje uit zijn ontstaan. En
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's anderendaags zou men in de Fransch-Belgische bladen hebben gelezen, dat de
flaminganten weêr maar eens door hunne uitdagende houding en hun brutaal
optreden den vrede van eene rustige badplaats hadden gestoord.
Een ander geval, dat u misschien niet onbekend is. August Vermeylen bezit in
De Panne eene villa, waar hij met zijn gezin den zomer doorbrengt. Nu weet gij zoo
goed als ik dat Vermeylen zich geenszins schaamt, een Vlaamsch leider en een
socialistisch senator te zijn. En nu moge in De Panne, zooals gezegd, de nationale
unie heerschen: het blijft er ongewenscht, flamingant en socialist te zijn, zelfs waar
men in het Belgische openbare leven eene hoogstaande, algemeen-erkende plaats
inneemt. En wat is gebeurd? Op een goeden nacht en in alle stilte heeft men op
Vermeylen's woning affiches geplakt, waarop men las ‘A bas les Boches’, en het
wel aardige maar dan toch odiëuze: ‘Le communisme, ce n'est pas la multiplication
des pains, c'est la multiplication des fromages’; en op een anderen nacht is men,
weêr met den zelfden moed, enkele ruiten komen ingooien. Toen heeft Vermeylen
de politie verwittigd: De Panne telt alles samen drie politieagenten. En Vermeylen
is verder niet meer gestoord geworden.
Dit geeft den geest aan, den Belgischen geest, die in De Panne heerscht. Die
geest is deze van een klein deel der Brusselsche, en ook wel Gentsche, burgerij,
opgehitst door een zeker nationalisme, dat niet het Vlaamsche is. Verre van mij te
willen beweren, dat hij de geest zou zijn die algemeen in de Panne heerscht. Er zijn
hier als overal eenige jonge heethoofden, die meenen het monopolium der Waarheid
te bezitten, en het met het woord
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en met de daad te moeten bevestigen. Maar behalve dat is de moreele atmospheer
hier vredig en zelfs sedatief. De professoren der bijna-Vlaamsche universiteit te
Gent kunnen hier ongestoord rondkuieren, en er zijn er vijf, en daaronder twee nogal
bekende Vlaamsch-gezinden. Zelfs de Vlaamsche literatuur wordt in De Panne met
rust gelaten: in de vacantiemaanden hebben vier vooraanstaande
vertegenwoordigers ervan er hunne symbolische tent opgeslagen, met het gevolg
dat een zéér bekend Hollandsch uitgever zich eene gansche maand in De Panne
vestigen kwam...
Maar met dat al weet gij nog niet, wat er aan De Panne zoo verlokkelijks is. Ik
zeg het u in een laatste briefje.

III
22 September.
Ik twijfel er niet aan, of al mijne mededeelingen wekken bij u de vraag: ‘Maar hoe
komen wij dan in De Panne?’
Ik antwoord: het beste middel is nog wel de auto. De wegen zijn niet zoo heel
slecht. En De Panne is op het geval voorbereid. Men heeft er sedert den oorlog heel
wat gebouwd, en omdat men weet, dat het plaatsje door de staatsadministratie nog
steeds als een uithoek wordt beschouwd - ook de postdienst is er buitengewoon
slecht ingericht: de laatste lichting der brieven gebeurt er in volle seizoen 's avonds
vóór zes uur, en in dit Septembereinde reeds vóór vier uur! - heeft men er voor
gezorgd, dat er talrijke auto's konden worden geborgen. Ik ken straten, die uit bloot
garages bestaan,
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en het zijn wel fraaie straten, omdat bij hunne architectuur de doelmatigheid
noodzakelijk vooraan stond.
Maar zoo gij met geene auto om uw hals zijt geboren, dan doet gij maar liefst als
ik: gij benuttigt het Belgische spoor.
Van uit Brussel zijn er twee banen: langs Oostende om, of rechtstreeks tot aan
Adinkerke. De reis langs Oostende is de langste, en gij moet er overstappen. Maar
juist die onderbreking in de reis laat u toe, even uwe beenen uit te rekken. En dan
neemt te Oostende u een stoomtram op, die echter in geenen deel gelijkt op de
meest-moderne Pullmann-wagens. Die tram is oud, het zeeklimaat heeft haar
kucherig gemaakt; zij grijst als een oude vrouw die door alle dokters aan haar
rheumatieklot is overgelaten; zij blijft telkens staan om te hoesten, zich te snuiten,
zware zuchten te loozen; zij is diep rampzalig; en - met permissie - zij stinkt. Maar
laat gij u door haar vervoeren in den materiëelen zin van het woord, dan leidt zij u
heel de rij der westelijke duinen langs, met nu en dan een verrassenden uitkijk op
de zee. Gij kunt er gemakkelijk en op meestal voldoende wijze kennis maken met
de mindere zeestationnetjes. Gij rijdt over den IJzer, wat eene intellectueele emotie
verwekken kan, te Nieuwpoort waar de oorlogsherinnering nog niet geheel afgesleten
is. En voor wie het nog niet al te dikwijls heeft gedaan, is dat reisje wel leerrijk, gij
komt in De Panne aan met eene vracht splinternieuwe wetenschap.
De andere weg rythmeert tot aan Gent uw zenuwstelsel in een behoorlijk tempo.
Dat echter te dezer plaats vertragen gaat, om u toe te laten, bij talrijke halten, eerst
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de Leie-vallei, met hare ‘golden river’, hare vlasgaarden, en de virgiliaansche
landschappen te bewonderen, die dertig jaar Vlaamsche schilderkunst hebben
bezield; daarna het Veurne-Ambacht, dat weêr, na al de teisteringen van den oorlog,
in het oneindige de vetste weilanden vertoont van Vlaanderen, langs Diksmuide
voorbij dat in pretentieus maar fijn-kleurig neo-gothiek zijne asch is ontrezen. En
zoo belandt gij in Adinkerke. Adinkerke is de voorstad, of, hebt gij het liever, het
hinterland van De Panne: vóór een achtergrond van hôtelletjes staat Adèle op u te
wachten, daartoe door de zee afgevaardigd.
Licht stelt gij u voor, geachte lezer, dat Adèle een vrouwelijk gezant, althans een
vrouwelijke geleidster is, die den afgematten reiziger aangenaam voorbereiden
moet op de verrassende geneuchten die De Panne hem bieden gaat. Edoch, dit
zou een schromelijke vergissing wezen. Adèle is een trammetje. Waar zij haar naam
aan ontleent, ontsnapt mijne etymologische eruditie. In verre tijden was Adèle een
Brabantsche heilige, die echter bij mijn weten nooit iets met vervoermiddelen heeft
te maken gehad. Ik weet niet wie dit trammetje voor het eerst met dien naam heeft
toegesproken. Maar die moest dan toch een man zijn geweest met eene
diep-psychologische fantazie, want geen naam past beter bij het wezen die het
aanduidt. Adèle is een vrouwelijkaandoend trammetje vol ouderwetsche koketterie,
wel wat preciëus, maar toch aanminnig. Het wordt voortgetogen door een tractor,
die zich met petroleum parfumeert en eenigszins aan asthma lijdt, die tractor is
versierd met een bel, als ware hij een bioscoop, en hij
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zit in een kas die veel te groot is voor hem, om er uit te zien als een echte locomotief.
Hij sleept achter zich een viertal wagens aan, die getuigenis afleggen van het
afwisseling-rijke genie van hun schepper: eerst dan door hunne kleur, een smakelijk,
verfrisschend oranje, doorsneden met biezen die in napolitaansch geel geschilderd
zijn, daarna door de vensters, die bij beurte vierkant, ovaal, of zelfs hexagonaal zijn;
eindelijk door haar graciel, ik zei haast lichtzinnig aspect. Adèle rijdt over een danig
smal spoor, waarvan de wissels, zonder de medewerking van het minste mechaniek,
door menschenhanden worden verlegd. Zij bezit een huis; heeft ze enkele stonden
vrij, dan gaat zij even uitrusten, ik heb het genoegen gehad, vlak over Adèle's woning
te huizen; 's ochtends klokslag acht, zag ik er de deur van open gaan, en met een
sierlijke zwenking Adèle frisch als eene roos, buiten rijden. Op het middaguur ging
zij gezellig koffiedrinken. 's Avonds kwam zij geregeld op uur thuis: dit trammetje
kent geene buitensporigheid en is van onbesproken levenswandel; gelijk trouwens
iedereen in De Panne. Van uit Adinkerke rijdt Adèle door een ruime laan, die u aan
het wufte Zuiden denken doet, want men ziet er schoone pijnboomen die groote
villa's in geurige tuinen omvangen. Dat geurige komt van een klein plantje met gele
bloempjes, dat hier zoowat overal bloeit, en zelfs de walmen van Adèle's tractor
bedwelmend overheerscht. De Panne's reuk is er één der aantrekkelijkheden van...
Als Adèle zoo goed een kwartier heeft geflaneerd (men kan haar op driehonderd
meter inhalen: haast is ongezond) bereikt ze een pomp. De pomp is het schoonste
ornament
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van den zeedijk. Zij is in Louis XVI-stijl uit gietijzer opgetrokken, en, net als Adèle,
in verrukkelijk vermiljoen geschilderd. Dat vermiljoen is trouwens de lokale kleur
van De Panne. Blankenberghe vertoont een onsmakelijk grijs; Oostende draagt als
kenmerk een levendig ultramarijn; De Panne is ros. Ook dáárvan heb ik de reden
niet kunnen achterhalen. Het zou trouwens tot niets dienen, net als de Pomp. Want
die pomp levert niet het minste nut op; zij vindt het, daar vlak vóór de zoo groote en
zoo natte zee, onnoodig, water te plengen; trouwens niemand die dat vraagt; vraagt
men aan een monument dat het tot iets behulpzaam zou wezen? De Pomp is een
Monument, zonder gebruiksaanwijzing.
Daarmede kent gij de twee grootste merkwaardigheden van De Panne. Als alle
badsteden aan de Belgische kust, bij uitzondering van Oostende, vindt men er niet
veel meer dan twee straten, de eene parallel met het strand, de andere, die er
loodrecht op uitloopt: een meetkundige zou gemakkelijk kunnen vaststellen dat zij
samen twee rechte hoeken uitmaken, maar dan van ontzagwekkende proporties.
De straten zijn natuurlijk winkelstraten, voor de dagen dat het slecht weêr is. Dit jaar
waren zij dan ook steeds druk bezocht. De dijk biedt trouwens ook wel
toevluchtsoorden tegen regen aan: de Vlaamsche literatoren drinken er onder
elkander Engelsch bier; komt er een Hollandsche uitgever bij, dan wordt er Fransche
bourgogne geschonken. De inlandsche dranken verdienen er geen aanbeveling.
Eene eigenaardigheid van den zeedijk is, dat men er de menschen naakt ziet
loopen. 't Is te zeggen dat zij niet veel meer gekleed zijn dan de danseressen in een
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Parijsche revue. Een licht maillot van ettelijke centimeters, daarboven een peignoir
voor zoover men een greintje pudeur behouden heeft. Want niet alleen is het bad
gemengd; niet alleen is het kosteloos; in De Panne kleedt men zich uit in zijn hôtel;
men doet dan een wandelingetje om aan de lucht te wennen; dan gaat men de zee
in en uit; men gaat op het zand liggen om te drogen; waarna men den dijk op en
afwandelt. Oude dames komen, in het hierboven-beschreven gebrek aan kostuum,
per fiets uit Adinkerke om het dagelijksche bad te nemen, en er is geen enkele hond
om ze toe te blaffen, zoozeer gaat in De Panne reinheid van zeden gepaard met
argeloosheid.
Nochtans zijn er in De Panne drie kerken, al zijn ze niet grooter dan kapellen, een
Fransche, die der Oblaten; eene Vlaamsche, die van het dorp; eene Engelsche,
onder den oorlog uit beton en golvend ijzer ten behoeve der dito soldaten
opgetrokken. En iederen ochtend zitten zij stampvol.
Er zijn ook, wel is waar, drie dancings, dewelke internationaal, of althans neutraal
zijn. En ook deze zijn telkens stampvol, maar dan in de avonduren. Belgische musici
voeren er Amerikaansche muziek uit. Zoo goed als vol-bloed negers dansen er,
met blanke meisjes van diverse nationaliteit. Als overal, brandt er, trouwens zonder
de minste noodwendigheid, binnen in de dikke trom een gloeiend lampje. Gelijk in
alle werelddeelen, speelt er de saxophoon, valsch en tegen de maat in. Slechts éen
verschil, der Panne eigen: de drie saxophonen van de drie dancings dragen elk een
bril; een gelijkt Erasmus, de tweede Harold Lloyd, de derde gelijkt naar niets.
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Het belet niet dat De Panne, het jongere De Panne althans, de fraaist aangelegde
badplaats is die ik ken. Zij bestaat feitelijk niet dan uit tuinwijken met ruime, soms
waarlijk-schoone, vaak echt-weelderige villa's. Zij is het werk van één enkel, bijna
geniaal man, wijlen den Brusselschen bouwmeester, Dumont, wien men hier een
klein gedenkteeken heeft opgericht. Eene merkwaardige zeldzaamheid: voor zoover
het ging, heeft men de duinen onaangeraakt weten te bewaren. En die duinen zijn
er prachtig, veel hooger dan aan de Oostelijke kust en, zou ik haast zeggen, met
zorg onderhouden, waarmede ik bedoel dat het strengelijk verboden is, er de flora
met de vingeren, en zelfs met de voeten aan te raken: ‘beleefd verzoek, niet door
het duingras te loopen’, kan men zoowat overal lezen, vooral in het Fransch. Dat
duingras - vreemd gebruik - wordt trouwens einde September uitgedolven, om voor
den winter in schuren geborgen te worden, en dan weêr tegen het voorjaar geplant.
Men is waarschijnlijk bang dat zij in het slechte seizoen kou zouden vatten. Ik beken
dat ik die teedere bezorgdheid wél waardeer, maar niet goed begrijp, en dat ik er
niet in gelooven zou indien ik ze niet met eigen oogen had moeten vaststellen.
Daarmeê weet gij ongeveer alles, wat in De Panne is te zien: alle verdere
mededeeling zou onbescheidenheid worden. Nog ééne aanbeveling: vergeet er
niet, echte ‘Veurnesche Babbelaars’ te eten. En zoek er niet naar visschers.
Want er zijn in De Panne nooit visschers geweest, tenzij garnaalvisschers. Deze
laatste zijn tot vóór den oorlog een lokale beroemdheid geweest: zij waren de
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cavalerie van de zeevisscherij; zij gingen immers op vangst uit, gezeten op hooge
paarden, met achter hen aan sleepende netten; reusachtige, waarlijk-imponeerende
figuren tegen den wijden horizon.
Dit jaar heb ik er vergeefs naar gezocht. Zij zijn uitgestorven, en hebben zelfs
geen weduwen nagelaten tot het verstrekken van eenige inlichtingen. Zij leven nog
alleen op het Wathmannpapier van de aquarellisten, die in De Panne legio zijn, en
op ettelijke postkaarten, waar een bioscoop-acteur voor ‘gezeten’ heeft.
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Emmanuel de Bom
Vrijdag 9 November 1928.
Een stukje over de Bom mag bezwaarlijk anders beginnen dan met de
welgemeende uitdrukking der verbazing gewekt door zijn aanhoudende jeugd.
Nochtans zal ik bij deze dissoneeren in het algemeene koor. Eerst omdat ik het
onafhankelijke perspectief mis: wie samen oud wordt, ziet elkander niet veranderen,
en ik moet zeggen dat Emmanuel de Bom er voor mij zoo uit ziet zooals een kleine
vijfendertig jaar geleden, toen hij er juist ouder uitzag, dan hij in werkelijkheid was,
hij die in dien tijd jammerde om zijn al te ‘blonde gedachten’. Er komt bij, dat ik bij
ervaring weet, hoe de held van dezen dag op zinspelingen aangaande die eeuwige
jeugd niet reageert dan met glimlachende zuchten: ‘ik heb den leeftijd van mijne
darmen’, pleegt hij dan te zeggen, en de goede man vergeet erbij den leeftijd van
zijn hart. En ten derde: wij mannen die eens om ‘Van-Nu-en-Straks’ stonden
geschaard en elkander in het teeken van ‘Van-Nu-en-Straks’ blijven beminnen, wij
zijn toch allen even jong gebleven, niettegenstaande den ‘tand des tijds’, die ons
stomp is gebleken; wij hebben immers nooit naar het Verleden (met een hoofdletter)
omgekeken om er stof in te vinden tot toekomst-teisterende treurzangen, terwijl wij
over eigen verleden geen berouw hoeven te hebben; van elkander hebben wij steeds
geleerd, niet dan voor den dag van Morgen te leven en te werken; en zulke
tweeledige ethiek is wel de beste waarborg voor de onverwoestelijkheid van onze
jeugd.
Zoodat ik weiger, vandaag Emmanuel de Bom te
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huldigen om de frissche verve zijner rimpellooze konen en de onverkleurbaarheid
van zijne hoofd- en baardharen: daar kan hij waarlijk zelf niet aan doen, en ik zit
hier immers niet om onverdiende of al te gemakkelijk gewonnen prijzen uit te reiken.
Ik zou hem dan ook veel liever roemen als vriend: De Bom is de incarnatie van
de vriendschap. Van bij onze eerste ontmoeting, in het voorjaar van 1895, toen hij
mij zoo welwillend vroeg naar mijne ‘persoonlijke meening over de Antwerpsche
Schelde’ (ik was toen juist zeventien jaar oud, en hij vergat dat hij er haast zeven
en twintig was!), tot op dit eigenste oogenblik dat ik, terwijl ik dit schrijf, zoo goed
gevoel hoe zijne astrale gestalte achter mijn rug staat te monkelen, heb ik die
vriendschap mogen ervaren. Geen dag zijn wij in gedachten van elkander geweest.
Geen blijde gebeurtenissen in mijn leven, geene minder aangename vooral, of hij
was erbij, meestal, ditmaal naar den lichame. Hij kent al de ziektebedden van mijne
opvolgenlijke woningen, waar, gelukkig, ook wel nu en dan feestdisschen stonden,
waar hij welgezind aanzitten kwam. Hetgeen mij weleens dwong, die blijken van
beleefdheid met aardgelijken wederdienst te beantwoorden... Maar genoeg hierover,:
dat gaat niemand anders aan dan hem en mij, en ik ben niet aangesteld om de
ontboezemingen van ook anderen over hetzelfde onderwerp uit te lokken, al werd
het zeker eene symphonie aangenaam om te hooren, en bouwmateriaal voor de
even definitieve als symbolische monographie over de liefde, die vriendschap heet.
Het zal dan ook zeker beter bij zijne bescheidenheid
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passen, dat ik hem op dezen heugelijken dag prijs om zijne dienstvaardigheid.
Bekruipt u ooit de lust, uwe Verzamelde Opstellen uit te geven, wend u dan gerust
tot den heer Emmanuel de Bom, hoofdbibliothecaris der stad Antwerpen: hij spaart
u met onuitputtelijke toewijding het lastigste karweitje van het samenzoeken, en nog
vóor de bundelende inzichten bij u geheel gerijpt zijn, krijgt gij geheel het boeltje
vrachtvrij te huis. Hetzelfde waar gij met Diogenes-lantaren op verzoek mocht gaan
naar een uitgever. De Bom heeft er steeds een drietal op zijn minst te uwer
beschikking, die gij dan maar uit te persen hebt. Wat beter is (en ik verzoek u mij
te verontschuldigen, zoo ik hier weêr grijp naar eene persoonlijke reden om hem
dankbaarheid te getuigen), er kan de Bom niets goeds of aangenaams overkomen,
of hij wil er u deelachtig in maken, als ware hij over zijn geluk beschaamd; zoo had
hij, toen hij werd aangesteld tot Antwerpsche correspondent van deze courant, rust
noch duur, tot ik-zelf in dezelfde hoedanigheid te Brussel werd benoemd. Helaas,
dat is nu al een kleine drie en twintig jaar geleden. Maar wat is een kwarteeuw voor
menschen als hij en ik? Wij zijn immers, wij en een tiental anderen, en tot spijt van
wie 't benijdt, - wij zijn hier in Vlaanderen de onverwoestelijke jeugd der toekomst!
Dat klinkt hoogmoedig, vooral omdat ik het zeg met mijn volle bewustzijn en
zonder de minste ironie. Maar op dien hoogmoed hebben wij recht, en de Bom in
de eerste plaats, naast de besten van zijn geslacht, al is hij van dat geslacht
misschien de nederigste. Ja, nu weet ik wat ik in Emmanuel de Bom vandaag, bij
zijne zestigste
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verjaring het hoogst zal roemen: hij behoort tot de sterke doelbewuste omwentelaars
der eerste jaren negentig, die het tegenwoordige Vlaanderen hebben opgebouwd
en de stevigheid van dit gebouw, het hunne, voor de toekomst verzekeren.
Nederlanders, die van de volledige verzameling van het tijdschrift ‘Van-Nu-en-Straks’
hunne dagelijksche lectuur niet maken, kunnen zich bezwaarlijk een denkbeeld
vormen van den strijd, die sommige jonge lieden in dit land om het jaar 1890
aandorsten, en van de ongewone uitwerking van dien strijd. Strijd die, zij het zonder
groot doelbesef dan die van de affirmatie eener jeugd, met August Vermeylen en
Lodewijk de Raet en Emmanuel de Bom, in het studentenblad ‘Jong Vlaanderen’
werd ingezet, en weldra doorgezet in het weidsche ‘Van-Nu-en-Straks’. Die
Nederlanders zouden ongelijk hebben, in dien strijd een jonger en Vlaamsch
evenbeeld te willen zien van de ‘Nieuwe Gids’-beweging, zooals dit wel eens in uw
land werd voorgesteld en al vonden de aanvankelijke Van-Nu-en-Straksers hun
eersten steun bij Nieuwe-Gidsers als Albert Verwey (toen reeds, wel is waar, een
afvallige). Zeker, die strijd was, aanvankelijk, net als bij den ‘Nieuwen Gids’ in
hoofdzaak literair. De oudere Cyriel Buysse had, met éen ruk van zijn schonkigen
schouder, onze suf-weeë of tendentieuze romanliteratuur, die er sedert vijftig waarlijk
niet vooruit op gegaan was dan misschien in de taal waarin ze gesteld was,
opgehaald uit het diepe wagenspoor waarin zij lengerhand wegzonk; terwijl vroeger
reeds, met meer geestdrift maar minder kracht, Pol de Mont hetzelfde had
geprobeerd voor de Vlaamsche poëzie. Hooger
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streefde Prosper van Langendonck: de Vlaamsche poëzie, en onze literatuur in het
algemeen, zou iets anders worden dan eene aanpassing aan te dien tijde
algemeen-gangbare Europeesche formules, als Naturalisme en Parnassianisme,
Psychologisme en Symbolisme: op het oogenblik dat Vermeylen juist die formules
aan een scherp onderzoek onderwierp, decreteerde Van Langendonck kunst is
vorm van algemeene menschelijkheid, hetgeen kon gelden als een flinke schudding
van het eng-Vlaamsche kraam. Het Vlaamsch-zijn, ja, dat zat al die tienmalige
jongeren, en van-zelfsprekend, in het bloed; het was, wisten ze allen, onverwoestbaar
in hen; zij ademden het immers aanhoudend met hunne wijde longen in; het maakte
de specifieke densiteit uit van hun bloed. Maar deze zekerheid juist was het, die
hun toeliet zonder het minste gevaar over de Vlaamsche grenzen heen te kijken,
met hun blik over heel Europa te weiden, niet meer tot navolging of aanpassing,
maar tot communiceeren in de algemeenheid van den menschelijken geest. Die
Vlamingen voelden zich literair, rijp om Europeeërs, neen: om eenvoudig menschen
te worden, bij welker innigst levensgevoel alle contingenties wegvielen.
Literair alleen? Neen. De groote sociale stroomingen die het Europa der jaren
negentig doorvoeren, van wier kracht gansch eene geestdriftige en idealistische
jeugd droomde en hoopte dat zij de oude wereld ging sloopen en de akkers van
den nieuwen tijd bevruchten, hadden den milden geest van een Vermeylen
meegesleept. Die geest had daarmede geenszins zijn schiftingsvermogen verloren:
verruimd ging hij nieuwe inzichten toepassen
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op de oude, romantische Vlaamsche beweging, die hij kritisch neerhalen zou om
ze beter op te trekken naar eene nieuwe werkelijkheid, die beter bestand zou wezen
tegen het beuken van de moderne levenseischen. Ook hierdoor kreeg Vlaanderen
en zijn strijd om zelfstandigheid eene betere passende plaats, want eene meer
doelmatige, op wat ik nu maar eens zal noemen het Europeesch schaakbord. De
ruime architectuur, aldus door Vermeylen ontworpen, zou weldra een vaste veste
vinden in de practisch-oeconomische studies van een Lodewijk de Raet, die er de
noodwendigheid van bewezen. Ouderen als Prof. Julius Mac Leod traden toe: eene
nieuwe Vlaamsche Beweging was geboren, naast de vernieuwde Vlaamsche kultuur,
door Vermeylen's vrienden en hem zelf bewerkt. Een nieuwe eenheid in denken en
handelen, in schoonheid-scheppen en welvaart-verzekeren, rees uit den Vlaamschen
grond op: niemand nog die er aan tornen zou, want niemand die er aan twijfelen
kon, of dit werd gansch het gebouw der toekomst. Toenmaals jongere politici zagen
er de eigen toekomst in: de liberaal Franck, de socialist Huysmans, even later de
katholiek Van Cauwelaert. Ook voor oudere literatoren glansde het licht: zij wilden
niet langer de bijzichtigen blijven die zich tot blindheid doemden. Aldus zegevierde
Van-Nu-en-Straks, in korteren tijd dan wie ook had durven hopen. Aldus leeft
Van-Nu-en-Straks voort, in de harten en in de hersenen. En al zijn de oprichters
ervan allang geen jongeren meer; al werden zij ministers, of senator, of
burgemeester, of eenvoudig professor, - wie, onder de Nieuwe-Gidsers, die, behalve
Albert Verwey, het zoover heeft gebracht? -, dan bewijst het eenvoudig,
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dat ze de toekomst klaar ingezien hadden, en binnen zulke stevige omlijning, dat
het wel niet anders kon, of zij zouden die toekomst practisch leiden.
Van al die Van-Nu-en-Straksers nu stond Emmanuel de Bom zeker wel het dichtst
bij August Vermeylen. Niet dat hij, als deze, de opbouwende theoreticus wezen zou
die de strekking moest aangeven: zijn temperament schreef hem eene andere rol
toe: Deze der schoone en overtuigende verklaring. Receptief als weinigen, getuigde
hij in sociale novellen hoe diep hij den nood van zijn land inzag, en hoe hartgrondig
hij er in was begaan, en die getuigenis was juist zijne daad. Het was hem gegeven
die daad haast dagelijks te vermenigvuldigen door zijne journalistenpen in zijne
kritische taak van zorgvuldig maar enthousiast annalist. Men leze zijn bundel, die
heet ‘Het levend Vlaanderen’: hoe proeven wij den trots en de vreugde eruit, al gaan
zij dan ook schuil onder de jolige en warme objectiviteit, al zijn zij dan ook verholen
achter een al te groote, maar des te meer beminnelijke bescheidenheid, van den
man, die met volle recht mag zeggen: in dat leven heb ik mijn deel, van die herleving
ben ik een der eerste bewerkers geweest.
Ook Emmanuel de Bom is derhalve meer dan gewoon literator. En nochtans, ook
als louter een schrijver verdient hij op dezen dag een extra tuiltje. Velen lezen het
liefst zijne pittige journalistiek. Gij, die hem hier in deze krant haast 25 jaar hebt
kunnen lezen, zult dezen wellicht geen ongelijk geven. Maar zijne vrienden
herinneren zich zijne roman ‘Wrakken’, een der zuiverste verhalen die in dit land
zijn verschenen. En zij treuren, die
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vrienden: ‘Wrakken’ bleef, op een paar novellen na, alleen staan in de Boms
romantische productie. En niet alleen die vrienden treuren: als de Bom denkt aan
zijn nalatigheid, aan de tekortkoming, waar hij schuldig aan is, dan treurt hij
ongetwijfeld en berouwvol mee. En ging ik op dien toon voort, dan zou vandaag
heel Vlaanderen treuren en tranen met tuiten huilen.
Kan het in mijn bedoeling liggen dezen schoonen dag met vochtigen weemoed
te versomberen? Neen, duizendmaal neen! En daarom schei ik maar onmiddellijk
uit met den kreet: Prosit Mane, ad multos annos!
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Gramophonische tijdingen in De Standaard
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Gramophonische tijdingen
16 December 1928.
Gisteren klopte iemand aan mijne deur. Ik riep: ‘Binnen!’ Gewoonlijk antwoord ik:
‘Blijf buiten!’ Ditmaal deed ik het niet omdat wij in de Sinter-Klaasmaand leven.
Meent nu maar niet dat ik een kind ben, of het weer sta te worden. Ik verwacht
den heiligen man niet, en ik geloof waarlijk niet dat hij lust heeft zich aan mij te
vertoonen. Het leven is, niet waar, eene medalje: munt en kruis, hoop en wanhoop.
Mijn leeftijd brengt mee dat ik normaal turen moet op wanhoop. Maar ik bezit nog
altijd het vermogen, er de hoop doorheen te zien. Daarom riep ik toch maar ‘Binnen’,
omdat wij nog altijd in de Sinter-Klaasperiode zijn. En Sinter-Klaas trad zoo waar
binnen, en meldde zich beleefd aan als ‘Diskomaan’.
Eigenlijk zag hij er uit als een commis-voyageur: aan het eind van zijn linkerarm
droeg hij iets als een kist, overtrokken met een pegamoïd dat er als zwijnenleer wou
uitzien, en binnen zijn driehoekigen rechterarm een pak, dat vierhoekig was, maar
waarvan de ezelsooren bewezen dat het cirkelvormige voorwerpen bevatte.
Diskomaan zette zijn kist op een stoel, legde zijn pak omzichtig op mijne werktafel,
en nam zelf plaats in mijn besten zetel (gij zult naderhand zien dat hij geen groot
ongelijk had).
Hij sprak: ‘Mijnheer, ik ben niet zoo jong meer; ik ben hetgeen men noemt: “een
man van zijn tijd”,
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hetgeen wil zeggen dat ik al de experimenten van drie of vier jongste generaties
met gretigheid heb meegemaakt. Voor ik diskomaan werd, heb ik een heelen boel
andere manieren doorsparteld en ik beklaag er mij niet om. Toen het de mode was,
had ik de reputatie, morphinomaan, etheromaan en zelfs cocaïnomaan te zijn: een
roep dien ik niet verdiende, want feitelijk was en ben ik heel eenvoudig en algemeen
humaan. Wat ik wel was: bibliomaan, met het natuurlijke gevolg: kleptomaan. Maar
daar ben ik van genezen, sedert ik werd diskomaan, - voortaan (of voorloopig) mijne
eenige manie, al gaat ze weliswaar gepaard met een nieuwen vorm der dipsomanie:
den dorst naar muziek.
Meneer, ik ga mijn kistje plaatsen onder het bereik van uw neus (wilt gij al die
geleerde schrifturen een beetje opzij schuiven, zoo ik u bidden durf?) Besnuffel het
niet: klank heeft geen geur, zelfs als hij zwijgt. En hoop zelfs voorloopig niet dat ik
het zal openen. Want het zou voor een oningewijden als gij een desillusie zijn: mijn
doos is een gramofoon, merk Columbia, ziet er doodgewoon uit, veel doodgewoner
dan eene naaidoos, ongeveer als een toovenaar of een dichter als zij niet aan het
fungeeren zijn.
En nochtans (mag ik nu even betoogen?) nochtans is mijne doos in kultureel
opzicht de grootste uitvinding sedert 1450 (of ongeveer: het komt hier op geen paar
jaartjes aan). Wat beteekent voor u die datum? Natuurlijk de uitvinding van de
Boekdrukkunst. Welnu, ik herhaal: de uitvinding van den Gramofoon staat gelijk met
de uitvinding van de Boekdrukkunst. Ge moet zoo niet lachen, want het geeft mij
op de zenuwen, eerst omdat gij er dan uitziet als een idioot, en ten tweede,
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omdat ik vrijdenkers van uw soort niet kan uitstaan. Gij weet zeker niet dat men in
1450 even mal lachte als gij, toen de eerste mechanisch-uitgevoerde boeken op de
markt kwamen? Er waren aristocraten als gij, die meenden: “De waarde van een
handschrift krijgt zoo'n ding nooit. Daar gelaten de vraag of iedereen geroepen is
om wetenschap op te doen, want te veel denken is slecht voor wie zijn dagelijksch
brood moet verdienen, ontneemt het gedrukte boek alle personaliteit aan het
geschrevene; het verarmt mij, eenzaam maar weelderijk manuscriptbezitter, te weten
dat Jan Alleman het recht krijgt op-, want de middelen tot een bezit, tot een genot
dus, waar alleen de besten deelachtig moesten in zijn, daar zij alleen volkomen
kunnen begrijpen. En daarom lach ik dien Gutenberg (of dien Coster) uit: anders
zou ik er mij kwaad om moeten maken. Zij zouden immers misdadigers zijn, indien
hunne uitvinding maar eenige kans bezat, te gedijen.” Ziedaar, meneer, hoe
menschen van uw soort dachten in 1450 ongeveer, toen de eerste boeken werden
geprent. En nu lacht gij op dezelfde wijze, gij die aanneemt nochtans dat de uitvinding
van de Boekdrukkunst eene weldaad is, juist om de verspreiding van de menschelijke
gedachte, om de slooping van wat de maatschappelijke standen geestelijk scheidt;
gij die vindt dat een boek even mooi kan zijn als een handschrift, en dat de
uniformisatie der voordracht van een werk een zeer goed middel is om den zin ervan
op de zuiverste wijze weer te geven.
Wat nu doet de gramofoon, meneer? Hij brengt de muziek in het bereik van ieder,
onder voorwaarden die er het pure inzicht van weergeven. Verspreiden, en op
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zulke wijze dat de bedoelingen van den toondichter niet meer afhangen van een
toeval, van een uitvoerdersgril: ziedaar, meneer, de uitslagen die ik bereik met het
kistje, dat ik daareven de eer had onder uw neus te plaatsen.
Ik verhaast mij, uwe drogredenen tegen den gramofoon te ontmoeten, om ze met
alle mogelijk gemak te vellen. Neen, meneer, mijn instrument zingt niet meer door
zijn neus. Het geeft den klank van menschenstem, speeltuig, orkest volkomen weer.
Dat het niet altijd zoo luidruchtig is: zal iemand, begaafd met uwe natuurlijke
verfijning, daarover klagen? En dat u, bij de uitvoering van de Negende Symphonie,
het schouwspel wordt gespaard, den dirigent als contorsionist te zien fungeeren en
den eerstén bombardon aanhoudend bedreigd te zien met een bloedsopdrang, is
het dat, wat u ergert? Laat mij lachen op mijne beurt!
Eigenlijk is uw grootste bezwaar, dat de gramofoon “mechanisch” muziek is.
Meneer, ik heb de geboorte der eerste naaimachine bijgewoond, en die van de fiets,
en die van de auto, en die van Roneo-Remington. Telkens haalden de menschen
hun neus op; in feite waren zij eenvoudig gekrenkt in hun eergevoel: ze hadden den
indruk dat men het thans kon doen zonder hen. Indruk die totaal valsch is, ook in
het geval dat ons bezig houdt: de machine laat zich niet denken zonder hem die ze
uitvindt en hem die ze gebruikt; den laatste gunt ze daarenboven eene vrijheid waar
altijd gebruik voor te vinden is. De gramofoon is trouwens minder mechanisch dan
een orgel: hij neemt immers op, zonder meer, wat hem met natuurlijke,
niet-mechanische middelen wordt voorge-
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speeld, en dat opnemen gebeurt op zulke domme wijze, dat de minste uitvoeringsfout
er onverbiddelijk in bestendigd wordt. Domheid, die weer de deugd van mijne doos
uitmaakt: men zal geen platen in de wereld zenden, of zij zullen vlekkeloos zijn. De
beste executanten zullen worden aangezocht, de schoonste werken op de prachtigste
wijze uit te voeren. De componisten zelf zullen worden uitgenoodigd, hun eigen
gewrochten te leiden, en niets zal voor mijn kist geschikt worden geacht, dat niet
door herhaling en herhaling zijn opperste expressie heeft gekregen.
Zoo ben ik absoluut zeker van mijn genot, omdat de voorwaarden ervan met zulke
zekerheid zijn bepaald. En het is, meneer, hetgeen u eveneens staat te wachten.
Ziet u eens: gij woont op het platteland en gij hebt rheumatiek. Wilt gij muziek hooren,
dan moet gij een uur ver gaan reizen, en in den avond; het is niet zeker dat gij den
zelfden nacht nog naar huis kunt, maar het is zoo goed als zeker dat gij een
programma zult hooren afhandelen, dat gij zelf niet hebt gekozen, door een
tweede-rangs-orkest, geleid, niet door Mengelberg, maar door dezen of genen
abominabelen van Compernolle. Maar, neen, stelt u gerust: op elk uur van den dag
staan de beste Mengelbergen der wereld te uwen dienste om met mijn gramofoon
te spelen wat u belieft. Laat uwe rheumatiek het u toe, dan kunt gij foxtrotten. Wilt
gij u verdiepen in de stijlevolutie der klaviersonate, dan biedt uwe diskotheek u
daartoe al het noodige materiaal verzorgd door de befaamdste virtuozen. Hier hebt
gij Haendel zonder pruik en heel Wagner zonder de valsche baarden der al te dikke
tenoren. En bevangt
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u de lust, de techniek van Stravinsky te bestudeeren, dan kunt gij uw gramofoon
vertraagd laten spelen, en geen noot die u ontsnapt.
En het is niet waar, dat de Draadlooze Telephonie u dezelfde diensten bewijzen
kan. Om te beginnen: gij woont, niet waar, op het platteland, en in uw dorp “ligt” de
electriciteit niet. Denkt gij misschien dat de T.S.F. zich met petroleum kan tevreden
stellen, wat voedsel betreft? En al waart gij de Electrische Centrale zelve, denkt gij
dat gij zoudt kunnen beletten dat de Mondscheinsonate de begeleiding krijge van
telegramgetokkel en tramgetingel? En dan, gij verlangt hartstochtelijk naar Bach's
“Toccata”, en moet u tevreden stellen met een preek van ik weet niet welken
Hilversumschen dominee. Ik heb waarachtig medelijden met u!
Meneer: ik zeg u niet adieu, maar tot weerziens. Ik laat u hier mijn speeldoos
achter en de jongste verschenen platen. En volgende week zal ik getuige zijn van
uwe ingenomenheid. Dag, meneer!’

23 December 1928.
Ik vraag mij af waar ik de idee vandaan haal, hier, zooals ik verleden week deed,
den roem nog te zingen van den gramophoon, het nut ervan aan te wijzen, de
geneuchten te openbaren die iedereen er aan danken kan. Heeft de speeldoos, die
heel de wereld der georganiseerde (en zelfs gedesorganiseerde) klanken in hare
nederige flanken houdt, mijne propaganda nog wel noodig? Kan ik er nog op rekenen,
harten te winnen, - o, niet voor me-zelf,
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maar voor iets dat ik toch dankbaar als een weelderijk deel van me-zelf beschouw?
Is het de tijd nog om voor den gramophoon bekeerlingen te maken?
Het aanmaken van gramophoon-platen is, nietwaar, een nijverheidstak. De vrij
talrijke huizen, die er zich meê bezighouden, en waar het getal steeds van stijgt,
doen dat niet alleen voor hun eigen plezier, of voor het mijne: zij zien er eene
rendeerende zaak in. En al is het ook waar dat zij onderling wedijveren, waar het
gaat om de kwalitatieve waarde van hunne productie te verhoogen; wonen wij het
sedert twee jaar bij dat niet alleen de opnamen beter en beter worden, dat men uit
den weg tracht te ruimen al wat eene volmaakte weergave verhindert - en men heeft
hier heel wat verbetering in te begroeten - maar ook dat de keus der geproduceerde
muziek en die van hare uitvoerders meer en meer waardeering mogen vinden: het
blijft niet te minder waar dat de hoofdzakelijke reden van zulke concurrentie en van
zulken, waarlijk reusachtigen vooruitgang, voor een goed deel en in hoofdzaak ligt
aan den rechtmatigen zucht, zooveel waren mogelijk aan den man te brengen. Nu
weet iedereen dat er in zaken een zekere wet van vraag en aanbod bestaat, en dat
het aanbod, hoe roekeloos ook, weêr voor een zekere mate van de vraag afhangt.
Welnu, om u te bewijzen wat de vraag op het oogenblik ongeveer beteekent (waaruit
tevens blijkt hoe weinig mijne propaganda in deze nog zin heeft): weet dan dat één
enkel platenuitgever, de Columbia namelijk, die weliswaar tot de allerbelangrijkste
behoort maar toch maar een deel der voortbrengst vertegenwoordigt, - weet dan
dat Columbia in de verleden maand niet minder dan honderd
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twintig nieuwe dubbele platen op de markt heeft gebracht. En het geldt hier niet
alleen dans- of vocale muziek: het komt mij voor dat Foxtrott, Blues en Charleston
in de productie eene veel geringere plaats zijn gaan innemen, en dat de zingende
negers stilaan uit de mode geraken. Daarentegen lijkt de vraag naar de
meest-klassieke, en ook naar de zeer moderne symphonische en solo-instrumentale
muziek aan te groeien, wat voor mij de waarde van mijn gramophoontje niet weinig
verhoogt. In die buitengewone jongste maand van Columbia tref ik bij voorbeeld
aan eene symphonie van Brahms, symphonische gedichten van Paul Dukas en G.
Charpentier, opera-uittreksels van Moussorgski, orgelmuziek (Kerstmis is nabij),
kamermuziek van Debussy, Ravel, Beethoven, Schubert, Grieg, Poulenc, Chopin,
de Falla, e.a. En ik doe maar een greep; waarbij ik herhaal dat dit de werkzaamheid
vertegenwoordigt van een enkele maand.
Waar aan toegevoegd moet worden dat in die zelfde maand door dezelfde
maatschappij voor het eerst een gansche opera werd opgenomen: vijftien dubbele
platen naar de Carmen van Georges Bizet. (Columbia, D 14222 tot D 14236).
De voordracht van deze onderneming is de beste, de meest homogene die men
zich denken kan. Daargelaten dat de gramophonische weergave wat klank en
schakeering betreft, voortreffelijk is, en de volmaakte illusie geeft van eene opvoering
op het tooneel, zonder al de bezwaren, die dergelijke opvoering doet rijzen, is de
rolverdeeling van zulken aard, dat ze de lastigste, meestgeblaseerde toehoorders
bij voorbaat gerust kan stellen.
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De rol van Carmen is toevertrouwd aan Mevr. Raymonde Visconti (opéra comique);
Don José wordt gezongen door G. Thill (opéra); Micaëla is in handen van Mevr.
Nespoulos (opéra); terwijl Guénot (opéra comique) de partij van Escamillo vertolkt.
Deze vier hooggewaardeerde zangers verleenen, voor gramophoon-opnamen,
uitsluitend hunne medewerking aan Columbia. De overige, minder belangrijke rollen
worden gedragen door vertolkers, die allen eveneens een goeden naam hebben,
ook in het buitenland; zoodat men, zonder aarzeling of vrees voor grootspraak,
gerust mag spreken van een model-ensemble: een prachtig Kerst- en
Nieuwjaarsgeschenk!
Dat men, voor eene waarlijk imponeerende onderneming als deze, die zoover
boven het opnemen van afzonderlijke zang- of orkestnummers uitrijst, juist Carmen
heeft uitgekozen, hoeft ons niet te verwonderen. Zeker, deze muziek is ons
overbekend, en wij wachten op de complete vertolking in even goede voorwaarden,
van meer moderne werken. Maar welke tooneelmuziek heeft het, sedert nu meer
dan vijftig jaar, beter uitgehouden, zóó dat de best-onderlegde opera-liefhebbers
niet zullen aarzelen, er eene oude voorliefde voor te bekennen? Carmen dagteekent
uit 1875; Claude Debussy's Pelleas et Melisande is, als ik mij niet vergis, van 1903.
Men bedenke hoevele zangspelen tusschen deze twee mijlpalen der opera-literatuur
in Frankrijk in het niet zijn vergaan of ons thans tot walgen toe verouderd voorkomen,
die in hun tijd nochtans een bijval hebben gekend waar het aanvankelijke succes,
of beter gebrekaan-succes, zoo van Carmen als van Pelleas deerlijk moest
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bij verbleeken? Wat blijft er over van Massenet, wat van de Italiaansche veristen,
behalve enkele aria's die hun aanhoudend bestaan danken alleen aan het talent en
aan den roem van hunne vertolkers?
Het geheim van Carmens lange leven en van zijne onsterfelijkheid (na eene halve
eeuw mogen wij wel gaan spreken van eeuwige jeugd) zal wel, net als voor Pelléas
et Mélisande, liggen aan de nieuwheid ervan, die bij den aanvang wellicht kon
verbluffen, maar die bij beter begrip en vooral bij meer gewoonte, eenvoudig bleek
een teeken te zijn van genie. Men zegt dat de ‘mislukking’ van Carmen aan Bizet
zulk een verdriet deed, dat hij ervan sterven zou. Mislukking? Men luistere, in de
ingetogenheid der warme huiskamer, naar deze vijftien Columbia-platen.

30 December 1928.
Ik zat, als naar gewoonte, papier met inkt te bemorsen - gij stelt u natuurlijk niet
voor dat ik iets anders doen zou, - als daar opeens, ongevraagd maar daarom niet
onwelkom, en vermoedelijk uit den grond gerezen als Mephisto vóór Doctor Faustus,
mijn vriend Diskomaan vóór mij stond. Ik had eenige moeite om hem te herkennen:
hij had zich gladgeschoren, droeg eene pruik met lange muzikale haren, had zijn
frak aangeschoten, en zijn rechterhand speelde met een dirigeerstok. Ik had al
dadelijk gezien dat hij zich verkleed had in beroemd kapelmeester.
‘Hou nu op met schrijven,’ zei hij met eene plechtige
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bezorgdheid, ‘want gij zijt moe: ik verzeker u dat gij moe zijt. Trouwens, gij hebt
recht op rust: wij zijn immers in de Kerstvacantie. Ik breng u dan ook eenige, hoogst
noodige ontspanning, de ontspanning die u het liefst is: muziek.
Ik breng u gramophonische orkestmuziek. Vrees niet: sedert de electrische opname
der platen zijn wij ver van de oorverdoovende verwarring van voor nauwelijks drie
jaren. Luister goed toe: geen enkele klank van het tegenwoordige, reusachtige
orkest die u ontsnappen zal; geen enkel “timbre” dat niet tot zijn recht komt; geen
speeltuig dat gij niet onmiddellijk herkent. Dit is eene opname naar het orkest der
concerten van het Conservatorium te Brussel, geleid door den jongen Désiré Defauw.
Gij zegt mij dat gij dat orkest soms wat druistig, wat wild vindt, en dat Désiré Defauw
zich niet altijd behoorlijk weet te beheerschen; gij zult dit vermetel oordeel intrekken,
als gij uw oor zult hebben geleend aan de uitvoering van “Stenka Razine”, door
Alexander Glazounow, met de grootste zorg en dan ook uitstekend opgenomen
door “Columbia” (D 15030-D- 15031).
Ja, ja, ik weet het wel, “Stenka Razine” behoort tot een soort muziek, dat gij niet
goed kunt uitstaan, tot het genre, ingevoerd door Berlioz en door Liszt, van de
beschrijvende, programmatische, in een woord literaire muziek. Gij wilt nu eenmaal
literatuur voor u alleen houden, met andere woorden, de verschillende kunsten goed
en afdoend uit elkaar herkennen. En gij hebt gelijk: muziek is er niet om u een
verhaaltje te doen of een natuurtafereel na te bootsen; dat is een boerenbedrog dat
nu al lang genoeg geduurd heeft. Maar “Stenka
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Razine” zal u ongetwijfeld aangenaam verrassen, juist omdat gij het “argumentum”
ervan zoo gemakkelijk vergeten kunt door de pracht der muziekale middelen die
Glazounow heeft weten aan te wenden.
Dat “argumentum” heeft de componist trouwens uitmuntend gekozen. Stel u voor:
de Volgastreek leefde vreedzaam en gelukkig in de oneindigheid van hare steppen,
tot daar de verschrikkelijke ataman Stenka Razine ze aan het hoofd van zijne woeste
Tartaren overweldigen komt, met al de natuurlijke gevolgen van zulke
overrompelingen. Aan boord nu van zijn schip heeft deze Stenka eene Perzische
prinses, die hij weêr niet dan met geweld bemeesterd heeft. Die boot is ééne weelde:
zijden zeilen, vergulde roeispanen, tonnen gestolen gouds; hetgeen niet belet dat
de prinses nogal melancholisch gestemd is. De reden daarvan is een droom die ze
daareven gehad heeft: Stenka zou worden vermoord door de Volga-Russen, heel
zijn horde zou worden gekerkerd en zij-zelve, de prinses, zou omkomen in de golven
van den stroom. Het spreekt van-zelf dat die droom werkelijkheid zal worden: anders
zou Glazounow er geen symphonisch gedicht hebben kunnen van maken. Stenka,
in het nauw gebracht door de soldaten van den Tzaar, offert hun zijne Perzische
prinses op, die in de Volga wordt geslingerd; de ondeugende Tartaren vinden hun
meester in de vaderlandslievende Russen; deze zegevieren en heffen natuurlijk
een nationale zang aan van vóór den officieelen, thans in onmin gevallen “Boje
Tzara Krani”.
Dat Alexander Glazounow van deze beminnelijke idylle een muzikaal gedicht
heeft weten te maken, waarbij
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men dit argumentum heel gemakkelijk vergeten mag, omdat die muziek nu eenmaal
spreekt door haar-zelf, zonder dat men er allerlei fijnzinnige bedoelingen hoeft achter
te zoeken, ligt eenvoudig aan het feit, dat het geschiedenisje hem onmiddellijk twee
themas aan de hand deed: die van de Volga en die van de droomen van de prinses.
Het thema van de Volga is folkloristisch, en niemand die het, ook in Vlaanderen
waar men van folklore houdt, niet kent: het is het “Lied van de scheepstrekkers van
de Volga”, sedert den oorlog ook ten onzent door allerlei en menigvuldige kozakken
en verder door den gramophoon gepopulariseerd: zoo heeft de welbekende
baszanger Theodor Chaliapin het prachtig gezongen voor “His Master's Voice”
(2-a22016). Het thema van de melancholische prinses is eene, natuurlijk
Oostersch-getinte, melopee, die de stoere kracht van het Volgalied, dat hier zijn
heimweekleur verliest om eerst een vrede-, en aan het einde een zegezang te
worden, te beter onderlijnt.
Glazounow nu heeft die twee, soms dooreengestrengelde thema's behandeld in
ruime variaties, naar het technische voorbeeld van een Cesar Franck (waar, voor
het overige, het symphonische gedicht niets meê te maken heeft). Daardoor wordt
zijn werk zuiver muzikaal, verliest er een al te fel programmatisch karakter bij.
Alexander Glazounow is een der schitterendste leerlingen van Rimski-Korsakow,
hetgeen men in de orkestrale bewerking nu en dan wel hoort (ik denk aan het thema
der prinses). Nochtans staat die bewerking vooral onder den overweldigenden
invloed van Wagner. Als men nu bedenkt dat “Stenka Razine” uit het jaar 1885 dag-
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teekent (de componist was nauwelijks twintig jaar oud), dan kan men het voor de
Russische muziek baanbrekend noemen. In elk geval is het in de moderne muziek
een der kloekste, volste, volmaaktste gewrochten. “Columbia” had groot gelijk, het,
tot onze vreugd, in zijn repertorium op te nemen.’

13 Januari 1929.
Het zal, stel ik mij voor, in den vroegen tijd van het Romantisme zijn geweest, in het
eerste kwart dus ongeveer van de negentiende eeuw, dat het woord ‘modern’ in
zake kunst de beteekenis heeft gekregen die wij er thans aan hechten. Vóór dien
tijd had het niet dan een historischen zin: was modern, alles wat niet behoorde tot
Oudheid en Middeleeuwen. De moderne kunst zou dus beginnen, met zulke
opvatting, met de Renaissance, met dezen verstande dat men dan met stiptheid
weten zou, wanneer nu juist de Renaissance begonnen is, hetgeen, in de laatste
jaren vooral, minder en minder het geval blijkt.
Nochtans zal het wel nooit in het hoofd van een Vondel een Tiziaan of een Bach
zijn opgekomen, modern te willen heeten of modern te willen doen, niet meer dan
een Euripides of een Maerlant daar ooit aan hebben gedacht.
Hoe ook de kunst evolueerde en telkens het teeken droeg van eigen tijd, en dus
wel degelijk modern was, hoe ook de echte genieën van lieverlede vernieuwing
brachten, derhalve vaak op hun tijd vooruit waren, en
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aldus hypermodern konden heeten, toch zal het bij geen van die kunstenaars ooit
zijn opgekomen eene waardeering op te eischen, die in hoofdzaak of uitsluitend
zou berusten op de erkenning van dat moderne; veel meer: zoo goed als allen zullen
zich op hunne voorgangers, op hunne voorbeelden beroepen om hun werk
aannemelijk te maken, en zich verontschuldigen met meer of minder oprechtheid,
dat zij beneden bedoelde modellen zijn gebleven, om aldus de goedertierenheid in
te roepen van hun publiek. En zelfs als een André Chénier op het einde der
achttiende eeuw gaat schrijven:
‘Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques’, dan denkt hij minder aan
die ‘pensers’ dan aan den gedegen, beproefden, als het ware verzekerden vorm
dien hij er aan geven zou.
Met het Romantisme komt daar, vooral in Frankrijk, verandering in. De artiest
gaat zich een uitzonderingswezen achten, en wil bewijzen dat hij het is. Hij doet het
in zijne vestimentaire als in zijne geestelijke uitrusting. Het begrip individu is
klaar-wakker geworden, men zal het zien aan zijne dassen, en zijne gedachten zal
hij even opvallend buitennissig inkleeden. Alles wat niet heel duidelijk van hem is
kan hij niet dan misprijzen; alle voorbeelden zijn afgezworen; alle eerbied afgeschaft;
het woord ‘modern’ heeft zijne nieuwe beteekenis gewonnen en wil voortaan zeggen
‘wat zich vooral niet elders voordoet’.
Dat bij de dragers van zulke opvatting heel wat waan aanwezig is, spreekt van
zelf. Men is altijd iemands kind, en kunstenaars kunnen als iedereen tallooze
broerkens en zusterkens hebben. Waarmede ik bedoel dat men nooit
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geheel onafhankelijk is, noch naar den grond, noch naar den vorm, en dat juist het
zoeken naar onafhankelijkheid de maatstaf is van wat ik met een groot woord
slavernij zal noemen.
Vooral de ‘inhoud’ van alle kunst is in der eeuwen loop onveranderlijk. Nochtans
kan hij zich onder gewijzigde verhouding voordoen, al naar de tijd waartoe hij behoort.
Het is hetgeen ons verzoent, of althans verzoenen moest (ik spreek hier niet voor
me-zelf, maar ter eventueele bekeering van sommige lezers), met het begrip
‘modern’, zooals wij het begrijpen. Immers, de nieuwe opvatting van iets, al was dat
iets ouder dan de straten, vraagt er van-zelf-sprekend eene nieuwe gedaante voor.
Het gevoel dat ik heb van de schoonheid is zeker niet dat van een Boendale: wil ik
ze uitdrukken, dan zal ik daar noodzakelijk een andere vorm voor noodig hebben,
waar Boendale natuurlijk om lachen zou (wat mij heelemaal niet kan schelen). Ben
ik nu een zeer sterke personaliteit, en daarenboven buitengewoon handig, dan heeft
die vorm heel veel kans, onmiddellijk als van mij herkenbaar te zijn. Zoo ben ik
onbetwistbaar ‘modern’. Maar nu zal zich voordoen, dat naast mij menschen leven,
die misschien zoo uitzonderlijk persoonlijk aanvoelen als ik maar misschien minder
knap zijn en vooral mijne knapheid bewonderen: ook zij zullen ‘modern’ zijn, maar
dan uit de tweede hand, hoe ze dan ook hun best doen...
Ziezoo: ik ben waar ik komen moest. Want ik wilde u vandaag schrijven over twee
platen, die onlangs door ‘Columbia’ werden uitgegeven, behoorend, wat de uitvoering
betreft, tot het allerbeste wat wij aan dit huis danken, en die tevens ‘modern’ zijn
als hooger met de
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noodige schakeeringen omschreven: het zijn ‘Trio voor Klavier, Hobo en Baspijp’
door Francis Poulenc, en door hem uitstekend uitgevoerd aan de piano, met
medewerking van Lamorlette en Dherin (D 14213- D 14214), en ‘Kwartet voor twee
Violen, Alt en Cello’, door Arthur Honegger, uitgevoerd door het prachtige ‘Quatuor
Krettly (D 13049 tot D 13052).
Ziedaar dus twee werken die met opzet en een minimum van toegeeflijkheid van
dezen tijd willen zijn; en nochtans: hoezeer van elkander verschillend.
Verschillend dan in de eerste plaats door de personaliteit van hun componist.
Poulenc (wij wisten het reeds door liederen van hem, eveneens in den jongsten tijd
door ‘Columbia’ geregistreerd), is een echte Franschman, een man vol sterke maar
beminnelijke raseigenschappen, die wel heel gevoelig is maar wien men toch geen
knollen voor citroenen zal verkoopen. Niets waar hij minder van houdt dan van
Wagneriaansche gezwollenheid, niets waar hij meer van houdt dan van het
classicisme dat voor hem schijnt op te houden bij Haydn. Daarom lijkt zelfs het
impressionisme van Debussy hem een ballast. Maar ik heb u gezeid dat hij niettemin
zeer modern is: al dat ouderwetsche in zijne gevoeligheid ontvangt hij niet dan op
eene goedlachsche ironie. De trio waar ik het hier over heb kon wel als een pastiche
gelden van de late achttiende eeuw. Maar Poulenc heeft het weten te beletten door
de keus zijner instrumenten: de neuzelende hobo, de brommerige baspijp komen
bewijzen dat hij heelemaal geen dupe is van zijne zoo aanminnige sentimentaliteit.
En daarom wekt hij bij ons een gelukkigen glimlach, die naar den zijne moet gelijken.
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Heel anders de stoere Zwitser Honegger, die doorgaat voor den sterksten technicus
van zijne generatie, en het gaarne bewijst. Waar Poulenc blijk geeft van elegante
dissimilatie, assimileert Honegger ter dege en tot overvoeding toe; Poulenc
vereenvoudigt tot het uiterste: zijne persoonlijkheid komt er te beter met haar niet
zeer groot maar te zuiverder karakter door uit. Ik zou niet durven beweren, aan de
hand van dit Kwartet, dat de personaliteit van Honegger grooter is, maar deze laatste
doet toch al wat hij maar kan om ons te overtuigen van alles, waar hij toe bij machte
is. En dat muziekaal vermogen blijkt ten slotte zeer groot te zijn. Glimlachen doet
men alles behalve: eene eerste auditie zal u niet met welbehagen vervullen. Maar
eene tweede overstelpt u reeds met de weelde van eene geweldige muziek. Zoodat
eene derde u bijna naar eene vierde doet verlangen.

20 Januari 1929.
Het sneeuwt: ik heb dan ook maar mijn gramophoontje eenige platen van den ouden
J.S. Bach opgeleid.
Gij zegt dat gij niet goed het verband snapt tusschen sneeuw en Bach. Ik ook
niet, of althans niet dan nauwelijks. Er zijn van die analogieën, die gemoedsaequaties
waar men nooit eene voldoende verklaring vindt. Waarom wekt het oogbeeld sneeuw
bij mij ditmaal het oorbeeld Bach, bijna als eene behoefte?...
Misschien indien gij hier op mijne plaats waart gezeten, zoudt gij beter begrijpen.
Het is in den namiddag, even over vieren. Reeds valt een trage schemering in:
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weldra zal ik de lamp aan moeten steken. Intusschen, gansch alleen in de
dof-fluweelen stilte van het huis, zie ik, door het breede raam vóór mijne tafel, de
grauwende uitgestrektheid der effen-besneeuwde weide. Overdag is zij meer dan
ooit bevolkt met zwarte dieren en vogelen. Twintig merels wippen, die politie oefenen
op het leger der flodderende musschen. Mijne liefste vriendjes zijn in deze
winterdagen een roodborstje en een mees, die komen eten, schichtig, op mijn
vensterkozijn. In de nabije verte vluchten en keeren, keeren en vluchten wilde
konijntjes en wezels. Mijn naaste gebuur is een groote, dikke haas, die bijwijlen
bedelmonnik komt spelen. - Thans zijn allen reeds gaan slapen: ik ben alleen, in
het warme, stille, onroerende vertrek met die blauw-witte vlakte voor mij, die in den
avond oneindig wordt. Niets, geen angst, niets dat opwinden kan, en nauwelijks
eenigen weemoed: alleen eene serene egaalheid, bewogen maar kalm. De wijsheid
van het ‘reeds gaat het avond worden’, van ‘den avond is nabij voor mij’. Begrijpt
gij nu, waarom ik aan Bach ben gaan denken?
En ik leg maar onmiddellijk de sterke mannelijkheid op van de ‘Fantaisie en sol
mineur’: ik geef de Fransche titel, naar de plaat zelf: zij werd opgenomen door
Columbia in de primatiale kerk te Lyon, naar de uitvoering van den heer Commette,
die onder de beroemdste organisten van Europa is (Columbia 11723).
Welke kracht, welke gevoelige detailleering tevens in deze waarlijk meesterlijke
executie, waarvan de opname stellig onder de beste is die men hopen kan. Alleen
is zij misschien wat al te scherp. Het orgel is wellicht
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het instrument dat tegenwoordig het beste ‘geeft’ op den gramophoon; soms doet
het echter wel wat luidruchtig aan: daar is echter aan te verhelpen met ‘zachte’
naalden, of zelfs met de houten pinnetjes die men in den handel vindt: het geeft in
dat geval eene uitvoering, die van deze op het speeltuig nauwelijks verschilt.
Zal ik de goed bekende fantazie laten volgen met de nog meer bekende ‘Toccata
in G-major’? (His Master's Voice D.B. 1067). Ja, want ze wordt op de cello uitgevoerd
door niemand minder dan Pablo Casals, op de piano begeleid door N. Mednikoff.
Niemand zal wel ooit beweren, dat hij die wonderbare Toccata moe kan worden,
zooals het geval is met zoovele moderne muziek, maar de uitvoering van Casals
brengt mee, dat men er telkens weer naar vraagt. Men kent zijne weergalooze, zijne
zoo strenge en nochtans zoo frissche, zijne zoo beheerschte en nochtans zoo rustige
boogstreek, gepaard aan eene volheid en eene zuiverheid van klank die hem tot
den eersten cellist van de wereld maken. De cello is maar al te dikwijls het instrument
der gemakkelijke, zoeterige, ten slotte oppervlakkige ontroering: het instrument der
sentimenteele oude vrijsters. Maar Casals ziet van alle vibrato, van alle laffe
middeltjes af. Hij kent maar één ding: Bach en zijne haast-religieuze vereering voor
hem. En daarvan hebben wij hier het prachtige resultaat, op eene zeer goede
gramophoonplaat.
Ter afwisseling zullen wij maar een zangnummer opleggen; maar wélk
zangnummer! De Hollandsche zangeres Maartje Offers, thans aan de Scala te
Milaan als alt verbonden, is ten onzent nog weinig bekend: wij moeten ons hoofd
met asch bedekken. Juffrouw
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Offers behoort tot het ras der groote Hollandsche oratoriozangers, die, men weet
het, wereldberoemd zijn. Hare ruime, klankrijke, overal gelijke, gelukkig nog
jeugdig-frissche stem is naar hunne methode gevormd: zij heeft ons met het diepste
genot vervuld bij de uitvoering van het aria ‘Erbarme dich, mein Gott’ uit de
‘Mattheus-passion’, met het orkest, dat zeer gevoelig en zeer beheerscht is, van Dr
Sergant, en obligaat vioolbegeleiding van Isolde Menges (His Master's Voice D.B.
9017). De opname, hoewel niet behoorend tot de allerjongste, is opvallend goed,
al doen sommige keelklanken nog wat schetterend aan. In elk geval eene plaat om
te bezitten en in de secuurste reserve te bewaren.
Ik beëindig het concertje dat ik mij gegeven heb met eene der jongste en beste
producties van Columbia, die weêr maar één gebrek heeft: dat van weêr wat
luidruchtig aan te doen. Of ligt het misschien aan ons, dat wij aan die volheid nog
niet gewend zijn? Of ligt het aan Désiré Defauw, den vurigen, geestdriftigen leider
der concerten van het Brusselsche conservatorium, die den Vlaamschen naam in
het buitenland zoo'n goeden klank heeft weten te bezorgen. Dit zijn op twee platen,
vier zijden dus, de opmerkelijkste koorgedeelten uit de ‘Joannes-passion’ (D.
15014-D. 15015). Orkest, koren, orgel (300 uitvoerders) lijken ons eenigszins van
te dichtbij opgenomen. Maar welke muziek!...
Het heeft buiten opgehouden te sneeuwen. De weide ligt wijd uit, mysterieus,
blank en blauw. Tallooze diamanten sterren aan den hemel. Bach heeft mij weêr
van avond eene les van diepere menschelijkheid gegeven.
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10 Februari 1929.
Tusschen de symphonieën van Haydn en de symphonieën van Beethoven, nemen
deze van Mozart eene benijdenswaardige plaats in. Dat ‘benijdenswaardige’, ik
weet het, zegt hier niet heel veel: het is één van die adjectieven waarvan de
beteekenis in onze voorstelling eenigszins afgesleten is, zooals het woord
‘weêrgaloos’, zooals bij onze Noorderburen het woord ‘subliem’, die van den omgang
door de menschelijke monden wel eenige vermindering aan gehalte hebben
ondergaan; het tegenovergestelde verschijnsel dan wat gebeurd is met het woord
‘buitengewoon’, dan eene verhoogde waarde heeft gekregen.
Ik zou dan misschien wel goed hebben gedaan, voor de symphonieën van Mozart,
naar een ander epitheton te zoeken dan ‘benijdenswaardig’. Maar dat ik het niet
heb gedaan, kan toch wel eene reden hebben.
Ik plaatste daareven Mozart tusschen Haydn en Beethoven. Chronologisch is dat
juist, al moest Haydn hem ook nog enkele jaren overleven. AEsthetisch is het, dunkt
mij, eveneens juist, ook als men de zin van aesthetisch beperkt tot:
muzikaal-historisch. Het is Haydn, de ‘vader der symphonie’, zooals men hem noemt,
die de wetten ervan, hare indeeling, de orkestbezetting die ze zal uitvoeren, en zelfs
de groepeering der orkestinstrumenten die in hare samenstelling elkander zullen
afwisselen of aanvullen, heeft vastgesteld. Beethoven, op zijne beurt, heeft, van na
zijne eerste symphonieën reeds, het kader ervan verruimd, het karakter der
onderscheiden deelen wel wat geschokt, aan de orkestbehande-
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ling eene grootheid verstrekt, die er als het ware een nieuw ‘genre’ van maken zou.
Op eerste zicht maakt Mozart, die tusschen beiden in staat, lang niet zoo indrukkelijk
figuur van revolutionnair. Ook zijne symphonische muziek, vooral de laatste, zal in
haar tijd wel ‘nieuw’ zijn voorgekomen; behoudt hij de algemeene structuur van
Haydn, in de verhoudingen van zijn werk is hij al heel wat vrijer; hij zet het orkest
uit, vervangt dit of geen instrument door een ander; geeft aan de instrumenteele
groepen eene andere waarde en eene andere rol; en gebeurde dit alles met
beminnelijke bescheidenheid, zonder Beethoven's geweldigen hartstocht, toch kan
het wel zijn dat de Weensche dilettanten uit zijn tijd erbij hebben geschuddebold.
Maar dit wettigt nog niet de bewering, dat, tusschen Haydn en Beethoven, de
plaats die Mozart inneemt ‘benijdenswaardig’ moet heeten. Benijdenswaardig kon
ze trouwens alleen wezen tegenover Haydn: in 1791 gestorven, kon Mozart niet
vermoeden welke hoogte Beethoven bereiken zou. Bij Haydn moest hij echter wel
lijden onder de engheid, hoe minzaam ze ook was, der gebruikte formules. Ik zal
Haydn geen gebrek aan verscheidenheid, vooral aan inspiratie, verwijten; zijne
‘schriftuur’, al was zij dan nog zoo geestig, zal niemand die twintig jaar jonger moet
geweest zijn dan hij, toch wel in de ontwikkeling der eigen muzikale ideeën gehinderd
hebben. Daarom kan het een geluk heeten, een benijdenswaardig geluk, nà Haydn
naar voren te zijn gekomen.
Doch dat benijdenswaardige, letterlijk op te nemen, ligt nog elders. Het ligt
misschien aan mijn eigen smaak, aan mijne persoonlijke gevoeligheid. Het is voor
mij
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vooral dat de plaats van Mozart benijdenswaardig is. Want, zóó tusschen Haydn
en Beethoven in, is het van hem dat ik het meeste ben gaan houden. Tusschen de
fijne, steeds zoo frissche bonhomie van Haydn en de reusachtige, geweldige
menschelijkheid - laat ons maar zeggen het romantisme - van Beethoven, is hij het
die ik, precies in zijne symphonieën en vooral in de laatste, het meest lief kan krijgen.
En dat schijnt alleen misschien dat ik oud aan het worden ben. Maar gij ziet dat ik
het durf te bekennen...
Van de drie doet hij mij zeker aan als de meestmuzikale. Gij zet een wijs gezicht
en knikt van: ‘zuivere’ muziek. Dat woord ‘zuiver’, toegepast op een kunstsoort, is
tegenwoordig in de mode. Niettegenstaande theorieën en polemieken, staat het,
geloof ik, nog niemand duidelijk voor oogen, wat er eigenlijk mee gemoeid is. De
gemakkelijkste definitie zou dan ook zijn, dat ‘zuivere’ kunst is deze, die niets dan
aan haar-zelf te danken heeft. En die omschrijving zal dan vooral musici bevallen,
naar ik mij voorstel: ‘zuivere’ muziek is de muziek, die met niets te maken heeft dan
met hare techniek, en ze wordt beter of minder goed, naar de mate dat zij bij het
aanwenden der technische middelen de knapheid, de fijnheid, den durf, de
spitsvondigheid van haar maker vertoont.
Maar is er waarlijk aan Mozart niets anders dan knapheid, fijnheid, durf en
spitsvondigheid? Is het daarmeê alleen dat hij mij weet te boeien en te ontroeren?
Zeker, in deze uiterlijke vormen is hij heel wat rijker dan èn Haydn, die het zich toch
wel wat al te gemakkelijk maakt, èn Beethoven, die soms het gevoel geeft, zich door
zijn
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hartstocht te laten meêslepen en daardoor zijne uiting laat vergroven (waarmede
ik geenszins bedoel hem neêr te halen, zelfs niet in mijne eigen bewondering).
Maar...
Zie, ik leg Mozart's ‘Symphonie in E flat’ op, uitgevoerd, onder leiding van Félix
Weingartner, door de ‘Royal philharmonic orchestra’, en geënregistreerd door
‘Columbia’ in drie platen (9450 tot 9452), ongetwijfeld ééne der beste opnamen van
dit huis. Het is voor mij de schoonste symphonie van Mozart: zijne voorlaatste; hij
schreef ze pas 32 jaar oud, maar op het toppunt van zijne glorie en van zijne grootste
rijpheid, met die levenvolheid maar ook, helaas! met die koorts, die misschien het
naderend einde voorspelden.
Hoort dit plechtige ‘Adagio’, dat zijne uitdrukkelijke bevestiging doorzetten zal in
het ‘Allegro’, al hoort men daar als van tijd tot tijd een twijfel door knagen, die even
schrijnen zal, zich beveiligen wil achter den sluier van eene geruststellende melodie,
zich tegen zichzelf met al de bralheid van een mannelijken wil verzet. Let daarna
op de gedragenheid van het ‘Andante’, aanvankelijk nog door fiere accenten
doorschoten, om door te loopen in eene berusting die echter nooit pijnlijk aandoet,
moedig en ernstig is, doch waar geheimzinnige vragen doorschemeren, afgebroken
weêr door trotsche bekrachtigingen. Een speelsche zin klinkt uit het ‘Menuetto’ (door
Weingartner wat luid, niet licht genoeg weêrgegeven misschien) maar dat geen
weêmoed uitsluit. Maar in het eind-‘Allegro’ komt, nog wel eens vertroebeld, maar
toch weêr oppermachtig, de bevestiging van den levenswil naar boven.
‘Allemaal litteratuur!’, zult gij zeggen. En inderdaad,
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zulke analysis, veel te oppervlakkig trouwens, is al te subjectief, al te zeer beinvloed
door hetgeen ik weet van Mozart's leven. Maar dat zij mij - op deze wijze dan wel
op eene andere, want daar komt het minder op aan: ik moet hier immers niet
begrijpen! - dat zij mij in mijne diepste roerselen kan ontroeren, zij het niet met de
duidelijkheid van een Beethoven, is dat niet voor mij eene zeer groote reden tot
dankbaarheid?

3 Maart 1929.
Ik vraag het u in gemoede: wat hebben wij (ik bedoel gij en ik, voor zooveel wij geen
geschoolde musicologen zijn), wat hebben wij aan de orkest- en zangpartituur van
een warm, maar eenigszins ingewikkeld muziekdrama? Gesteld dat wij ze volkomen
goed weten te lezen, de onderlinge verhouding der partijen weten te schatten. ons
in ons hoofd eene voorstelling weten te maken van hare totale samenwerking: als
wij geen geoefend kapelmeester zijn, of zelf componist met de noodige ervaring,
dan zal het ons al heel moeilijk vallen uit te maken, zelfs bij bedreven verbeelding,
wat zulke partituur bij de uitvoering in de schouwburgzaal ‘doen’ zal. Het oogbeeld,
door de gedrukte muziek gewekt, zal niet zóó vlug in ons tot auditief beeld groeien,
dan dat wij onmiddellijk genieten zouden zooals het behoort, nl. langs het oor. Wij
krijgen wel een kijk op thematische behandeling en op harmonische structuur: de
volle waardeering ervan blijft aan ons trommelvlies overgelaten. Appreciatie van de
materialen staat niet gelijk met genot
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van het kunstwerk, en het beschouwen van het palet van een schilder leert ons nog
niets over het schilderij dat er uit ontstaan zal.
Ik schrijf dit om de gelegenheid te hebben, te wijzen op een nieuw facet van het
nut, dat de gramophoon voor ons hebben kan, zooals een paar der jongste opnamen
het kwamen bewijzen. Minder en minder is, voor wie het maar wil, de gramophoon
een voorwerp tot intiem vermaak van den niet veel-eischenden huiskring, gelegenheid
tot een gezellig dansje voor de jeugd onder het verduldig oog der moeders,
mogelijkheid tot het hooren van bekende opera-aria's of graag gehoorde romances,
uitgevoerd door meer of min beroemde zangers en zangeressen, die bleken voor
de gelegenheid geweldig door hun neus te hebben leeren zingen. De tijd die daarop
volgde was die der jazz-woede en der verstgezochte exotische muziek, liefst door
negers uitgevoerd, praestatie die wij zeker niet gestreng moeten schatten, aangezien
zij voor ons heel wat onverwachts en zelfs innemends meêbracht, maar dan toch
weldra niet bleek te zijn dan het gevolg van eene niet lange mode. Weldra kwam,
met de verrassend-vlugge ontwikkeling van de gramophoon-techniek, de
mogelijkheid, voor de uitgevers van platen, ons ernstiger, beter, meer-uitvoerig werk
te leveren: de opname van ruime orkestuitvoeringen werd mogelijkheid en
werkelijkheid; wij kregen, o.m., een volledigen Beethoven en daarna, verleden jaar,
een volledigen Schubert; werken, die acht dubbele platen besloegen, waren geen
zeldzaamheid meer, en hunne weêrgave werd beter en beter, tot dicht bij de
volmaaktheid. En nu is de firma ‘Columbia’ nog een
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heel eind verder gegaan: in Januari jl. schonk zij ons, zooals ik hier zei, op
uitstekende wijze, eene volledige ‘Carmen’; in de afgeloopen Februarimaand is
daarop gevolgd de reusachtige opname van gansch Wagner's ‘Tristan und Isolde’,
twee-en-twintig dubbele platen, te Bayreuth-zelf uitgevoerd naar de prachtige
bezetting van verleden jaar.
Het spreekt van-zelf dat ik op deze, tot op heden grootste en belangrijkste
gramophonische onderneming uitvoerig terugkom. Het volsta er voor ditmaal op te
wijzen, dat het in deze dure tijden niet voor ieder is weggelegd, naar Bayreuth te
gaan reizen om er het meesterstuk van Wagner te gaan hooren; dat de bedrevenste
musicus in het lezen der partituur het genot niet vinden zal die hem deze weergave
bezorg; en dat wij ons dat genot verschaffen kunnen aan den hoek van den haard,
terwijl het buiten sneeuwt, vriest en waait. Men zegge het voort.
Voor vandaag zullen wij het met wat minders doen. Begrijpt mij niet verkeerd: het
is niet minder naar de hoedanigheid, alleen naar den omvang. Ik heb in mijne
diskestock een kleine, maar voorname verzameling van zangnummers genomen:
zij zijn alleen van hoog kunstgehalte, en kunnen u een aangenaam avonduurtje
laten doorbrengen.
Ik heb daareven gewezen op de zeer bijzondere beteekenis van den gramophoon
voor de verspreiding van exotische volksmuziek. Maar wij hoeven waarlijk niet naar
de Sunda-eilanden of naar de Nieuwe-Hebriden te gaan zoeken naar een nieuw
genot, en niet alle goede zangers behoeven noodzakelijk negers te zijn. Daar hebt
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gij tot staving hiervan de ‘Zeven Spaansche Liederen’, door den beroemden
toondichter Manuel de Falla geharmoniseerd en op het klavier begeleid, en
uitgegeven door ‘Columbia’. Drie daarvan, ‘El Panô Morino’, ‘Seguedilla Murciana’
en ‘Asturiana’ (D 11701) worden gezongen door de Spaansch-Amerikaansche Maria
Barrientos, algemeen bekend, ook in Europa (ik herinner mij de triomph die ze vierde
o.a. in de Kurzaal te Oostende), als naar het stemgeluid begaafdste maar ook
best-geschoolde zangeres van dezen tijd. Zonder opdringerigheid als zonder
gezochtheid, maar in de volmaaktheid-zelf en op de schijnbaarnatuurlijkste wijze,
draagt zij deze liederen voor, die ons in het hartje van Spanje, met zijn flitsend licht
en zijn diepe schaduwen verplaatsen. Noch voor het geluid, noch voor de wonderbare
zangtechniek is Dolores de Silvera, al bezit zij een overal goedklinkenden naam,
naast la Barrientos te plaatsen. De zeer echte, medesleepende vertolking die zij
van de vier andere Spaansche liederen bezorgt, en die heeten: ‘Bolo’, ‘Tirana’,
‘Nana’ en ‘Cancion’ (D 12045) maken van deze plaat een aangenaam bezit.
Van het meer volksche naar het kunstlied, zooals voor het eerst Schubert het
heeft opgevat en van meet af tot zijne opperste expressie heeft weten op te voeren.
En ik heb hier zoo juist onder de hand, eene waarlijk voortreffelijke plaat, door
‘Columbia’ opgenomen (L 2134) die aan de eene zijde ‘Der Wanderer’ en aan de
andere zijde ‘Der Wegweiser’ biedt: twee der beroemdste onder de liederen van
Schubert, en die elk een kant van zijne kunst als dusdanig aanbieden. Het eerste
is breed
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declamatorisch: de versterkte uitdrukking van den tekst, krachtig onderlijnd, in zijne
verscheidenheid de uitbeelding eener synthetische eenheid; 't andere meer vloeiend,
meer normaal-methodisch, dat den gang der terugkeerende strophe niet verwerpt,
terugkeer die het tragisch-fatale onder eene schijnbare gemoedelijkheid onderlijnt,
en alleen in even eene modulatie of de accentuëering der harmonisatie zijne
beteekenis aangeeft. Maar die liederen zijn u natuurlijk bekend, en ik zou er
misschien niets over geschreven hebben, indien zij niet gezongen waren door
Alexander Kipnis, een nog jeugdigen baszanger van Bayreuth, die men zonder de
minste overdrijving kan stellen naast en boven al de baszangers die thans de besten
worden geacht en bij wie b.v. een Chaliapin het zeker niet haalt. Vóoral zijne
vertolking van ‘Der Wanderer’ behoort tot de gaafste, de edelste zangkunst. Ik denk
hier niet alleen aan de buitengewone uitbreiding van het orgaan, de algemeene
gelijkheid ervan: ik denk vooral aan de lenigheid en aan de beheersching ervan, de
zeldzame intelligentie van den zanger, zijne feillooze interpreteering van zijne teksten.
Ziehier een waarlijk groot zanger, tevens een nederig dienaar der kunst.
Ik heb wel meer platen van hem. Maar plaatsruimte ontbreekt om er hier op in te
gaan. Het zal stof zijn voor volgende tijdingen, waarbij ik dan misschien nog spreken
mag over enkele, ditmaal Fransche zangnummers, die ik eveneens voor
buitengewoon houd.
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10 Maart 1929.
Zal het gramophoontje weer maar eens ‘zingen’ voor u?
De menschelijke stem is immers het schoonste instrument dat er bestaat, want
het eenige dat de bewustheid kan voelen der bezieling. Het is niet waar, dat iedere
vogel zingt zooals hij ‘gebekt’ is: plaats een onmondige nachtegaal in de kevie van
een kanarievogel, en als zijn tijd zal gekomen zijn zal hij zingen, niet als een
nachtegaal, maar als een kanarievogel (en hierbij vind ik niets uit). Waarbij komt
dat de gevleugelde zangers waarschijnlijk nooit heel goed weten wat zij doen: hun
zang zou anders wel wat meer verscheiden zijn. De mensch, hij, die altijd zingt (wie
durft mij tegen te spreken?), zingt telkens verscheiden, omdat zijn stem telkens
verscheiden is. Ik weet wel dat bij de meesten de voois onpersoonlijk is; maar zij is
altijd, hoe dan ook onbewust misschien, toegepast op den gemoedstoestand, zij
het dan ook soms antithetisch. Waarom zingen wij, psychologisch gesproken, altijd
juist? Omdat wij eene ziel hebben.
De zang der stompste boerendeerne, de zang van den vuigsten dronkaard, hij
kan hun zelf duister zijn: hij is bezield. In letterlijken zin: misschien niet juist? Omdat
hij dan minder bewust is. De juistheid rijst met het bewustzijn. Het bewustzijn bewerkt
de juistheid; de juistheid groeit aan met het begrip; het begrip breidt zich boven de
eigen persoonlijkheid uit; het juiste mededeelen van andermans begrip verruimt de
eigen persoonlijkheid, dewelke andermans begrip tot kunstuiting opvoert. En aldus
is de eigenlijke zanger geboren, de man die met zijn stemgeluid letterlijk doet al wat
hij wil, de middelen
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waarover hij beschikt oefent en uitbreidt tot zij volkomen gehoorzamen aan de hjnste
schakeeringen van zijn gevoel, aan de minste bedoelingen van zijne intelligentie.
Dat er weinig zangers zijn die, bij een rijk en schoon geluid - die goddelijke gave, de geschooldheid weten te verwerven, die het weten geheel te onderwerpen aan
de eischen van een volmaakte personaliteit: ik geef het gaarne toe. Maar te grooter
dan ook de vreugde, zulke zangers te ontdekken, zelfs als het orgaan al eenigszins
versleten is; want het is slechts na langen, geduldigen arbeid, dat men tot zulke
volkomenheid oprijst, en het kan wel niet anders of dit zal ten koste van de stem
gebeuren...
De menschelijke stem: schoonste der instrumenten. Het instrument echter, dat
de gramophoon, helaas, tot vóór korten tijd niet geheel gaaf wist weer te geven. Tot
vóór een paar jaar zongen er alle zangers door hun neus in: ik ben eens geschrokken
bij eene Caruso-opname, Caruso, die anders de volmaaktheid zelve was. Het
gebeurde ook wel, dat de plaat bij plaatsen kraste, dat anderdeels de hoedanigheid
van het orgaan als het ware getransponeerd was, dat eindelijk sommige
medeklinkers, ook bij de beste dictie, niet tot hun recht kwamen. Ik verhaast mij te
zeggen, dat dit niet altijd lag aan de speeldoos, veel meer aan wie de platen afloopen
liet. Draag er zorg voor, dat uw gramophoon altijd behoorlijk opgewonden zij, en in
het juiste tempo speelt; geef ook al uwe belangstelling aan den keus der gebruikte
naalden: waar een baszanger een ‘luide’ naald verdraagt, zal de lichte sopraan niets
echts bereiken dan met eene ‘zachte’. Men laat geen gramophoon spelen omwege
de
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luidruchtigheid, maar omwege het zuivere muzikaal genot. Ik ken liefhebbers die
dat nog altijd niet begrepen hebben. Maar zulke liefhebbers zijn de gramophoon
niet waard...
Mag ik u weer iets laten hooren van Alexander Kipnis? Verleden week mocht ik
u, naar aanleiding van Schubert's ‘Wegweiser’ en ‘der Wanderer’, opgenomen door
‘Columbia’, zeggen hoe zeer ik dezen zanger bewonder; voor mij de grootste
baszanger van dezen tijd, die - hij is gelukkig nog jong - aan de volheid, de frischheid,
de zuiverheid en de wonderbare lenigheid van het geluid eene muzikaliteit weet te
paren, die men waarlijk maar heel zelden aantreft. Muzikaliteit die nog iets anders
is dan juist en diep gevoel der muziek: die tevens is het beschikken over de raakste
middelen om die muziek te vertolken en verrassend-blij tot ons over te maken. Nu
is het misschien het eenig verwijt dat men Alexander Kipnis kan doen, waarlijk al
te vol intenties te zitten, in het gezongen stuk meer te zoeken dan er inderdaad
achter zit. Dit merkt men meer bepaald in declamatorische liederen, als ‘der
Wanderer’. Maar dit is weer maar eens de schaduwzijde van één der grootste
deugden: het muzikale, het artistieke geweten. En trouwens, het kan heel goed
gebeuren dat een geniaal componist - ik zal hier maar Schubert noemen - in zijn
werk schoonheden legt, die hem-zelf onbewust zijn en dan mogen wij den vertolker
dankbaar zijn, die ze weet te ontdekken en ons mede te deelen. Dankbaar zijn en
blijven wij dan ook Kipnis, te meer dat hij zulke spitsvondigheden, bijaldien zij er
zijn, steeds weet te omkleeden met eene weergave die nooit geforceerd
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aandoet, die zelfs niet aandikt waar dit bij elk ander zanger normaal zou voorkomen,
vooral als die zanger hoofdzakelijk in de opera-atmospheer omgaat. Kipnis,
Wagner-zanger, is als Schubert-zanger niet minder: dat is een groote lof. Weer heeft
‘Columbia’ twee platen opgenomen met Schubert-liederen van hem: ‘Der
Doppelganger’ en ‘Aufenthalt’ (L 2135) en ‘Der Lindenbaum’ en ‘Am Meer’ (L 2136).
Al wat ik hierboven schreef is er volkomen op toepasselijk; alle verder commentaar
is dan ook overbodig.
De opnamen van ‘Columbia’ naar Pelléas et Mélisande van Claude Debussy zijn
al een paar jaartjes ouder: te beter merkt men den reusachtigen vooruitgang
sedertdien door de gramophoon-techniek gemaakt. Minder volmaakt dan de
Schubert-Kipnis opnamen, verschaffen zij ons echter eene dubbele vreugd: de
vaststelling, hoe verrassend-juist deze muziek gebleven is, hoe klassiek dit werk
blijkt dat in onze jeugd de muzikale revolutie incarneerde, en zelfs de vurig
geestdriftigste onder ons wel eens... gewaagd voorkwam; thans verrast het werk
ons nog alleen door zijne stiptheid, door zijne echtheid, door zijne buitentijdelijke
juistheid: het kenmerk van het genie. De tweede vreugde is geweest, Mevrouw
Claire Croiza te hebben mogen hooren in het reciet van het tweede tooneel (D
13426). Sedert jaren al moet Mevrouw Croiza zich alle kracht-effecten ontzeggen:
te grooter blijkt haar kunst, de volmaakte dictie, de beheerschte expressiviteit van
haar zang, waardoor zij naast de besten blijft uitblinken. Ook Mevrouw Nespoulos
is onder de voornaamste, de meestgeschoolde zangers van de Parijsche opera.
Wij hebben ze bewonderd als
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Micaëla in ‘Carmen’. Als liederenzangeres hebben wij ze ten zeerste gewaardeerd
in ‘Chanson triste’ van Duparc (Columbia, D 12027); hier in de groote liefdesscène
op den slottoren (D 15024) is ze, uitstekend bijgestaan door den tenor Maguenat,
bewonderenswaardig. Ook in de aanvangsscène van ‘Pelléas’ (D 15021), waar,
naast haar, de baryton Dufranne wat hard aandoet. Ik mag hier de baszanger Narçon
niet vergeten, die in het tweede tooneel Mevr. Croiza waardig ter zijde staat.

24 Maart 1929.
Het is vandaag waarlijk de tijd niet, om u te schrijven over ‘zware’ muziek. Twee
jaar of zoo geleden kon het wel anders niet, of ‘mechanische’ muziek kon niet anders
dan door ‘lichte’ muziek vertaald. Nu is dat heelemaal anders geworden: de
gramophoon is geworden een doos voor ‘zware’ documenten. En dat woord
documenten gebruik ik met opzet: men kan - ik heb geprobeerd het u te betoogen
- den gramophoon nog nauwelijks missen om de klassieke en moderne werken
grondig te bestudeeren, als men niet een door en door beslagen musicus en
musicoloog is. En men kan een ernstig liefhebber zijn, zonder daarom een vakman
te wezen. Zoo was het juist mijn plan, u heden te onderhouden over de reusachtige
opname door ‘Columbia’ van Wagner's ‘Tristan und Isolde’, en u met nadruk te
wijzen op juist de documentaire waarde van deze onderneming die, naar het heet,
vier en twintig millioen franken heeft gekost, en die,
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niettegenstaande al dat geld, de hoogste waarde behoudt, en dan louter op
kunstgebied. Maar...
Maar vandaag is weer de Lente in de lucht. Zij doorwemelt, zij doorpriemt, zij
doorademt ons lichaam. Zij is een nieuwe wijn die het hoofd ijl maakt, maar vol
tevens van de zekerheid des nieuwen levens. Den brui dan ook om geleerdheid.
Den brui zelfs om goed-overwogen, diep-doordacht genot: wij hebben recht op neen, wij hebben behoefte aan kinderlijke vreugde, aan de uitgelatenheid van jonge
katten en geiten.
Te meer dat wij in deze niet moeten toegeven aan een plezier van lagere orde.
Tusschen verheven zwaartilligheid en gemeen dynamisme (om een woord te
gebruiken waar tegenwoordig de groote menschen hun mond van vol hebben), zijn
er heel wat treden aan de ladder. Van die treden heb ik eene ‘scala’ aangelegd:
daar is mijne diskotheek rijk genoeg voor. En ik begin natuurlijk maar liefst van
beneden aan, want het is het meest logische.
Gij hebt natuurlijk als iedereen gehoord van de pianoduettisten Jean Wiener en
Clement Doucet. (Iets dat intusschen niemand weet, en wat ik u hier wil openbaren,
is, dat de zoo echt Parijsche Clément Doucet..., een Brusselaar is uit het tweede
district, te Laeken, geboren als zoon van den toenmaligen organist van de O.L.
Vrouwkerk.) Wiener en Doucet, bekend als heel knappe spelers hadden zekeren
dag de geniale idee, de luider en luider geworden jazz-band, wiens succes de
barbaarschheid niet had betemd, een meer beschaafden, men mag wel zeggen
meer Franschen vorm te geven: zij brachten hem over op twee voornaam-klinkende
vleugels, deden er heel wat van hunne eigen fantazie bij die jolig is, maar
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nooit ophoudt fijn-muzikaal te wezen en schiepen aldus een nieuw salon-nummer,
volkomen ‘van dezen tijd’, schalksch maar ‘de bon ton’, waar men gaarne naar
luistert, al was het maar ter verpoozing. Natuurlijk had dit met den oorspronkelijken
jazz niets meer te maken, dan de gesyncopeerde melodie. Natuurlijk is er de
rauwheid uit van den jazz, die er voor velen de magische aantrekkingskracht van
uitmaakt. Maar juist omdat het ‘iets anders’ is geworden, mag deze dubbele
klaviermuziek er zijn: ik beloof u eenige prettige minuten die de ‘Black Bottom’ en
‘Dream of Love and You’, door Wiener en Doucet met pit gespeeld, u zeker bezorgen
(Columbia 9000).
Misschien zet de Lente u niet tot joligheid aan, en overwaast het voorjaar u met
eene zachte, beminnelijke melancholie! Kom dan maar luisteren naar het ‘koor der
Don-kozakken’, geleid door Sergy Jaroff. Hemel, wat hebben wij al kozakken moeten
hooren sedert het einde van den oorlog. Niemand zou hebben geloofd dat er buiten
het Roode Leger dan nog zooveel kozakken waren, en dat zij allen zoo waarlijk
muzikaal waren. Een bewijs van die muzikaliteit: ik heb er eens in Oostende een
gansche bende... den ‘Vlaamschen Leeuw’ hooren zingen, naar Ukrainischen
mondaard, hetgeen bewijst dat het echte kozakken waren. Het koor, dat ik u vandaag
voorstel, zingt in het Russisch iets dat, in het Nederlandsch ‘Avondklokken’ zou
heeten, en nog iets dat, zelfs in het Russisch, ‘Serenade’ wordt genoemd. Deze
titels zeggen genoeg: zij geven den sentimenteelen aard aan van deze muziek die
niets te maken heeft met Schönberg of Honegger. En de uitvoering ervan is al
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even naïef: wat doen die brave Don-kozakken toch allen machtig hun best om die
avondklokken en die nachtontboezemingen naar der nature uit te beelden. Maar
dat is juist het beminnelijke in hun optreden, hunne beheersching van die luttele
dingen die ze hun best doen, moeilijk te maken (Columbia 9574).
Maar alle eenvoudige, klare muziek hoeft niet noodzakelijk onnoozel, laat staan
meer of min primitief te wezen: Claude Debussy mocht zijn wellicht grootste sukses
boeken met zijne klaviercomposities, waar hij lucht ging geven, hetzij aan eene zeer
speciale humor, hetzij aan eene glimlachende maar hoe teedere gevoeligheid. Ik
heb hier van hem verschillende platen, die ik u van harte aanbeveel: zonder twijfel
wordt gij deelachtig in het genot dat ik er zelf aan beleefd heb.
Daar hebt gij van de eerste, de humoristische soort, de zoo pittig-oubollige
‘Minstrels’, op het klavier uitgevoerd door William Murdoch, in de ‘Wigmore Hall’ te
Londen (Columbia 5167). Aan de keerzijde van deze plaat vindt gij, geheel in anderen
toon, een schitterende ‘Prélude’ van Rachmaninoff, echt bravourstuk, door den
zelfden uitnemenden pianist gespeeld en die tot de beste salonmuziek behoort.
Anderdeels heb ik, in het meer gevoelige maar zoo beheerschte en
ongelooflijk-muzikale genre, uit de reeks ‘Préludes’ van Debussy ‘Les Collines
d'Anacapri’ en ‘Sérénade interrompue’ (Columbia D 13075). Ditmaal zit aan de
Gaveau-vleugel de nog jonge Marcel Ciampi, die in den jongsten tijd de faam wist
te verwerven één der beste klaviervirtuozen van dezen tijd te zijn. Als ik hier aan
toevoeg, dat zoo goed als al de hier ver-
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melde platen behooren tot de jongste productie van Columbia dan zal het u niet
verwonderen als ik zeg dat de opname ervan de volmaaktheid nabijstreeft.
Hebt gij nog niet genoeg aan mijn pianospel? Dan geef ik u als toemaat den
Belgischen meester Charles Scharrès te hooren die, in de ‘Seconde Arabesque’
van weer Claude Debussy - ik blijf zijn trouw bewonderaar - bewijst, voor geen enkel
buitenlander te moeten onderdoen (His Master's Voice H 5). En ik besluit met de
‘Jeux d'Eau’ van Maurice Ravel (Columbia D 13054), er in hunne vloeiendheid zoo
nauw mee verwant, en die u gelegenheid geven, het meesterschap te bewonderen
aan de Pleyelvleugel, van Robert Casadesus.
Murdoch, Ciampi, Scharrès, Casadesus, gij hebt vandaag het puik der moderne
klavier-virtuozen gehoord.

31 Maart 1929.
Ik heb het u reeds met den noodigen nadruk medegedeeld: na, verleden jaar, op
het Festival van het Bayreuth-tooneel, enkele brokken uit Wagner's muziekdramas
te hebben opgenomen, heeft de firma ‘Columbia’, derwelke wij reeds heel Haendel's
‘Messias’ en Bizet's volledige ‘Carmen’ danken, het aangedurfd, zonder de minste
coupure ‘Tristan und Isolde’, eveneens te Bayreuth, op platen te brengen, die twintig
in getal zijn. De eerste Wagner-fragmenten onderscheidden zich maar heel weinig
van de opneming van andere deelen uit opera's, gelijk ‘Columbia’ ze ons zoo dikwijls
heeft aangeboden: de vertolkers zijn steeds van eersten rang;
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de technische weêrgave streeft steeds naar de volmaaktheid en wordt dan ook beter
en beter, en zoo wij liever die Wagner-platen hooren dan, bijvoorbeeld, deze of
gene Massenet-plaat, dan zal dat vermoedelijk zijn omdat wij het houden met Wagner
tegen Massenet: persoonlijken smaak dien we niemand bedoelen op te dringen.
Deze volledige Tristan-opneming nu heeft eene heel wat ruimere beteekenis dan
die van de overige, vroegere Wagner-brokken. Ik dien hier nauwelijks te wijzen op
het eerbiedwekkend-reuzachtige van zulke onderneming (zij heeft, heet het, vier
en twintig millioen opgeslurpt). Ook de uitvoering - ik kom er op terug - naar de welke
gewerkt werd, hoe prachtig dan ook, kan ons van ‘Columbia’ niet verbazen: die firma
heeft ons verwend en... wij klagen er niet over. Iets, wat ons in ons genot
begrijpelijkerwijs komt storen is natuurlijk, dat wij telkens de platen moeten omkeeren,
maar... dat ligt aan ons: er bestaan tegenwoordig gramophonen waar dat omkeeren
automatisch gebeurt, en, bezit men twee van zulke doozen, dan kan men heel het
lyrische drama hooren, zonder de minste onderbreking. Er staat voor mij dan niets
anders op, dan me twee van deze dingen met omkeerbare platen aan te schaffen.
Men zou misschien eene nationale inschrijving kunnen openen?
Maar ik zei het u: niet aan dit alles ligt de voortreffelijkheid van deze ‘Tristan und
Isolde’-opneming. Althans mij - en weêr wil ik hier niemand beinvloeden - is zij om
andere redenen lief, die eene nieuwe illustratie zijn van des gramophonen
hoogstaand nut.
Doch, voor ik hier die redenen ontvouw, ben ik U een ‘beschrijving’ van deze
gramophoonpartituur schuldig.
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Zooals gij ongetwijfeld weet bestaat Richard Wagner's ‘Tristan und Isolde’ - het
smartelijkste, meest-menschelijke werk dat hij ooit heeft gedicht - uit drie bedrijven.
Elk bedrijf nu is vervat in eene ‘mappe’, een album, waar elke plaat hare plaats heeft
in eene afzonderlijke alveool van sterk papier. Zulke albums komen voor werken
van grooteren omvang steeds meer in het gebruik, en dat heeft een dubbel nut:
voorloopig zijn de platen nog breekbaar (ook dààr komt wel verbetering in), en dat
gevaar wordt door zulke albums heel wat verminderd; zij laten tevens toe, eene
behoorlijke ‘diskotheek’ aan te leggen: een practisch meubel van dien aard wordt
noodig. Het eerste Tristan-album nu bevat zeven platen; het tweede negen en het
derde vier. Samen twintig dus of veertig opnemingen. Gij stelt u gemakkelijk de
voordeelen voor van zulke indeeling, als het gaat om studie van deze, feitelijk zeer
eenvoudige, maar zoo fijnbewerkte partituur: het is niet moeilijk de ontwikkeling vast
te stellen van dit of geen thema, zelfs bij eerste auditie. De platen, waarop die
ontwikkeling het meest voelbaar is, vindt men bij deze verdeeling in volumina heel
gemakkelijk terug, zonder stapels brooze platen hoeven na te zien en te verplaatsen:
gespaarde tijd en verzekerd vlug begrip.
Dat begrip wordt vergemakkelijkt door eene innovatie van ‘Columbia’. Vóór het
tweede en het derde bedrijf wordt door Ernest Newman, weliswaar in eene taal die
niet voor elken Belg of zelfs Vlaming toegankelijk is, eene verklaring gegeven van
de motieven die in de opera voorkomen en van de functie die ze in het dramatisch
conflict vervullen. Deze uitnemende, zij het korte, toelichting is muzikaal geillustreerd.
Wie naar spreker
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heeft geluisterd, kan zich in het zangspel gemakkelijk terugvinden. Dat de
uiteenzetting niet heelemaal vooraan komt, kan bevreemden: zij zal wel hare reden
hebben hierin, dat juist in het eerste bedrijf de themata in hunne oorspronkelijke
gedaante voorkomen en dat de toehoorder er vóór het begin van het tweede bedrijf
al eenigszins meê bekend kan zijn. Tenzij die toehoorder doof was...
Die innovatie van ‘Columbia’ vind ik nu al bijzonder gelukkig. Zij schijnt er op te
wijzen, dat de bedoeling van deze opneming, naast natuurlijk aesthetisch in de
eerste plaats, ook toch voor een goed deel ‘educatief’ is. En, waar het gaat om een
opus als ‘Tristan und Isolde’, is deze bedoeling uitnemend.
Ik ga hier iets zeggen dat velen grof, oneerbiedig en paradoxaal gaat gelijken:
‘Tristan und Isolde’ is geene muziek voor de huiskamer. Ik weet niet wat Wagner
ermeê heeft bedoeld, behalve dan natuurlijk het vertolken van de
gemoedsomwenteling die Mathilde Wesendonck bij hem had teweeggebracht. Maar
één ding weet ik: dat dit muziekdrama een heele zaal kan doen hijgen; dat, na
herhaald gehoor, en bij beter begrip dat collectieve hijgen steeds smartelijker wordt.
Daartoe draagt natuurlijk bij, het steeds herhalen, zij het in gewijzigden toonaard,
van steeds dezelfde motieven. Nu doet zich voor, dat men in de eenzaamheid van
de huiskamer moeilijk hijgt, met andere en betere woorden: dat men niet komt onder
den druk van een gemeenschappelijk gevoel. Waar de gemelde herhalingen de
obsessie of de gemeenschap zwaarder doen wegen, gaan zij den enkeling, den
eenzamen toehoorder, eerder vermoeien, even vervelen zelfs. En hij denkt er even
aan, zijne valies
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te pakken, en massaal te gaan... hijgen in de schouwburgzaal te Bayreuth.
Maar hij doet daar niets van. Hij blijft thuis, omdat zijn gramophoon hem toelaat,
wat Bayreuth zoo goed als verbiedt. In den schouwburg ondergaat hij eene geweldige
impressie, maar analysis is er hem ontzegd. Thuis is de impressie minder, maar
welk studieveld dat ze opent!...
Maar over de aesthetische waarde van deze opneming, die toch ook meêtelt, heb
ik nog niets gezeid. Het zal voor de volgende ‘Tijdingen’ zijn.

14 April 1929.
Het moge u verwonderen of niet, maar deze nederige ‘Gramophonische Tijdingen’
bezorgen mij eene niet onbelangrijke briefwisseling. Dat men mij raadpleegt, is
natuurlijk zeer vleiend voor mij. Indien ik ijdel was, dan zou ik er zelfs aanleiding in
vinden tot zelf-overschatting. Want indien gij wist alles wat men mij komt vragen en
voorstellen! De eenen - de meest naïeven - behandelen mij als een koopman, vragen
om mijne prijzen, zinspelen geniepig op eventueele korting, als ‘trouwe lezers’
vermoedelijk; anderen doen mij de eer aan mij voor een technicus te houden, een
fabrikant, wien ze dan ook de meest vernuftige verbeteringen onderwerpen (de
winst zouden wij deelen); een derde loopt met historisch-muzikale plannen om, op
hunzelf buitengewoon interessante natuurlijk, doch waarvan wij moeten denken dat
ik ze onmogelijk aan de platenuitgevers op-
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dringen kan, - die trouwens ook zoo zeer hun best doen en waarlijk voor geen risico
terugdeinzen.
Eindelijk is daar een correspondent, die mij eene zeer eenvoudige, maar zeer
gepaste idee suggereert, dewelke ik hier volmondig bijtreed.
- ‘In eene van uwe ‘Tijdingen’, schrijft hij ongeveer, ‘hebt gij het uitsluitend over
zangnummers gehad. Gij noemt natuurlijk hun naam en prijst hunne diverse
hoedanigheden. De nummers die ze uitvoeren worden eveneens vermeld met den
componist, die ze heeft getoonzet. Maar nooit zag ik onder uwe pen den naam des
dichters naar wiens tekst werd gewerkt. Waarom? Die dichters hebben toch ook
wel hun deel in de creatie: het eerste, zooniet het belangrijkste. En ze even te
noemen, zou, onder meer, belangstelling kunnen verwekken voor hunne poëzie,
en tevens op eene keusverwantschap wijzen bij de componisten die ze hebben
geinspireerd.’
Dit alles is ongetwijfeld waar, maar... vermag het niet bij mij eenige wroeging te
verwekken. Ik ben, niet waar, de man, die ongeveer zijne meening zegt over de
platen die men hem ter recensie onderwerpt. Nu doet zich algemeen en zonder
uitzondering voor, dat het etiket van die plaat den naam voert van het opgenomen
stuk, eerst in het Engelsch en daarna in de oorspronkelijke taal (niet altijd); daarna
den naam van den toondichter, waarop volgt de naam van den uitvoerder, en verder
allerlei cijfers van ondergeschikt belang, doch waaronder men vergeefs den naam
van den tekstbewerker zal vinden. Ook in de catalogi van de verscheidene
uitgevershuizen zoekt men naar dien naam vergeefs. En
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nu weet ik wel dat ik hem, vooral waar het gaat om klassieke of romantische muziek,
zou kunnen vinden in handboeken en repertoria, en vooral, ook voor de
minst-bekende of meest moderne, op het omslag van de partituur er van. Maar...
boeken en partituren heb ik niet altijd onder de hand, en het gebeurt wel eens dat
mijn tijd kostbaar is...
In elk geval: de suggestie is van belang. De platenfabrikanten volgen in deze nog
altijd het oude voorbeeld van de opstellers van concert-programma's. Die opstellers
zijn langzamerhand hunne dwaling in gaan zien, en thans is het eene zeldzaamheid
zoo de naam der dichters bij zangstukken ontbreekt. Ik twijfel niet, of met de
gramophoon-plaat wordt dit eveneens beter. Ik weet dat sommige uitgevers mij de
eer aandoen, deze ‘Tijdingen’ te lezen: ik onderwerp hun met klem deze gedachte.
- Maar ik wilde u nog een en ander zeggen over de reusachtige opneming door
Columbia van Richard Wagner's ‘Tristan und Isolde’ (hier is de naam van den
tekstdichter niet ver te zoeken!)
In mijne jongste kroniek heb ik er, op nog al brutale wijze, op gewezen, hoe deze
weergave, in hare minste bijzonderheden volmaakt, voor wie ze genieten wil in de
huiskamer, niet verwekt wat men er eigenlijk van verwachtte. Deze uitspraak heeft
iemand, die het mij ook al schrijft, verwonderd en gebelgd. - ‘Hoe!’ aldus spreekt
hij, ‘hier hebt gij nu de innigste, de teederste, de gevoeligste, in één woord de
stemmigste muziek die Wagner ooit heeft gemaakt, en u zijt niet blij ze voor u alleen
te kunnen hebben, en aan uw eventueel mistroostig hart te kunnen koesteren, ze
in u op te kunnen nemen
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en er in te kunnen opgaan, alsof ze werd gemaakt alleen voor u drieën: Mathilde
Wezendonck, Richard Wagner en gij-zelf!’
Ik ben een beetje beschaamd, maar een antwoord heb ik toch klaar. Er zijn
stemmingen die men, zelfs na verloop van jaren, niet gaarne op zijn eentje ondergaat:
de Boedhistische fatalitas en de zwoele zinnelijkheid van Tristan hinderen mij maar
weinig in schouwburg of concertzaal, maar in mijne zitkamer moeten zij mij maar
liefst niet komen obsedeeren. Ik heb trouwens een argument van meer algemeenen
en minder subjectieven aard. Gij zegt mij: ‘Tristan und Isolde’ is onder de werken
van Wagner datgene dat vooral op stemming is berekend. Voor mijn part voeg ik
er ‘Parsifal’ aan toe: eenerzijds sensueele stemming, anderdeels mystieke stemming.
Ik heb u gezeid dat ik niet goed kan tegen die stemming van Tristan, zoodra zij mij
in eenzaamheid overvalt. En nu ben ik overtuigd dat ik desgevallend in dezelfde
omstandigheden al even weinig zou kunnen tegen de stemming die ‘Parsifal’ zou
wekken, hoe verhevenvergeestelijkt deze ook zij.
Het ligt natuurlijk aan verschillende factoren. Eerst en vooral: er is stemming en
stemming, en als Wagner in eene zekere stemming vervalt, dan krijgt deze
ongetwijfeld eene andere allure dan bij, laat ons zeggen, Massenet. Nu kan vrijwel
iedereen tegen Massenet; wat Wagner betreft...
Een componist drukt zijn stemming uit in de geschapen atmosfeer, bestendiging
en ordening van die stemming. Tot het scheppen van die atmosfeer gebruikt de
dichter half-onbewuste of spontane, half-bewuste of goed gekozen
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middelen. Toonsoort en modulatie alsook kleur van het orkest behooren tot de
primitiefste van die middelen. Wagner voegt er, in Tristan meer dan waar ook, de
dooreenstrengelingen der leidmotieven aan toe, hetgeen de atmosfeer waarlijk niet
zuiveren komt.
Maar voor wie nu gebruikt Wagner deze zoo doeltreffende middelen? Het lijdt
geen twijfel: voor eene volle operazaal. Hij ziet van alle discretie af; hij zal eerder
even aandikken. Hij denkt niet aan mij, die egoistisch op mijn eentje wil genieten.
En zoo komt het dat ik niet dan met een zekere ‘gêne’ tegenover hem sta...
Nochtans heb ik van Tristan nooit eene uitvoering gehoord, die minder dan deze
aan massa-romantiek toegaf. Onder de zeer sobere en zeer gave leiding van Karl
Elmendorff, zingen de vertolkers - haast allen Scandinaven - deze partituur als een
klassiek oratorio. Het is eene bron van het allerhoogste genot.
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Alfabetisch register
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De Bunne, VI 267.
Debussy, Claude, IV 275. V 304. VI 229, 232, 233, 645, 653, 670, 674, 675.
De Chantal, Jeanne, V 312, 724.
De Chateaubriand, Fr. René, V 709, 711, 774.
De Chateaubriant, Alphonse, V 695, VI 172.
De Clercq, René, IV 556, 713-716, 795. V 57, 122-129, 252, 253, 255, 326,
328, 571, 574.
De Cock, Xaveer, IV 149.
De Cort, Frans, IV 579, 581. V 250.
De Coster, Charles, VI 28, 96, 104, 135, 138, 176, 536.
De Croisset, Francis, VI 170.
De Falla, Manuel, VI 665.
Defauw, Désiré, VI 647, 657.
De Gallerand-Valade, Mme, V 752.
Degas, IV 305, 887.
De Gaultier, Jules, IV 944. VI 398.
De Geest, Edmond, V 481.
De Genestet, V 26, 596.
De Geyter, VI 479.
De Gheldere, Karel, V 70, 235, 236, 239, 255, 321.
De Gourmont, Jean, V 880.
De Gourmont, Remy, IV 920. V 295, 728, 789, 839. VI 167.
Degouves de Nunques, William, VIII 479.
De Graes, Hendrik, V 333, 341
De Groux, Charles, IV 241, VIII 446.
De Groux, Henry, V 481-484. VI 533. VIII 576, 635.
De Gruyter, Dr O., VI 297, 581.
De Guérin, Maurice, V 718, 775.
de Haan, Bierens. Zie: Bierens de Haan.
De Harduyn, Justus, V 546, 547, 551.
De Heere, Lucas, V 443, 783.
De Heredia, José-Maria, IV 171.
Dehmel, Richard, V 682, 704.
De Hooch, Pieter, IV 839.
De Jongh, Dr Johanna, IV 883.
De Kock, Paul, VI 480.
De Koninck, Lod., VI 341.
Delacre, Jules, VI 539, 540.
Delacroix, VI 462.
De Laet, Johan, V 249, 378, 380 382, 390. VI 139.
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De Laey, Om. K., IV 795, 796.
de Lalaing, Graaf, VI 355.
De Lamartine, V 248. VI 118, 480. VIII 320.
De Lantsheere, VI 372, 373.
De Larcefigue, V 752.
De Lattin, Gust., VIII 239.
De la Montagne, Victor, IV 552, 557, 572-578, V 250, 330, 374, 451, 452, 642.
VI 208, 479, 483, 485. VIII 464, 465.
De la Pasture, Rogier, (Rogier van der Weyden), IV 35, 37, 41, 42, 47-54, 58,
64, 65, 68-71, 73, 76, 80, 107, 125, 880, 881.
De la Pégaudie, V 752.
Delbastée, VI 268.
Delbeke, VI 266.
Delecourt, V., V 391.
Delehaye, Ernest, V 874, 875, 879.
De Ligne, Charles-Joseph Prince, VI 138, 444-454. VIII 525.
Delisle, Leopold, IV 129, 869.
De Maere, Baron, VI 245.
De Malherbe, François, IV 509, V 676, 866, 870, 884, 901, 923-929.
De Marivaux, VI 454.
De Max, VI 19.
Demblon, Célestin, VI 265, 563.
De Meester, J., IV 839.
De Meester Jr., Johan, VI 582.
De Mey, G., VI 598.
De Meyere, Victor, IV 258, 680-685, V 399, 400, 521, 526, 663. VI 166.
Demolder, Eugène, IV 517, 541, 572. VI 28, 484-489.
De Mont, Pol, IV 257, 436, 503, 552, 556-559, 561, 578, 579-586, 605, 723-726,
851. V 95, 96, 97, 123, 217, 246, 248, 250, 318, 339, 359, 451, 564, 571, 589,
640, 642, 644, 664, 682, 683. VI 209, 222, 227, 484, 630. VIII 463, 464.
De Mun, Graaf Albert, IV 243.
De Musset, Alfred, IV 172, 497, 498, 599. V 810, 911, VI 284, 480, 538.
De Nerval, Gérard, VI 106.
Denis, Hector, VI 258, 266. VIII 587, 589.
Denis, Maurice, IV 885, 890.
Denyn, Jef, VI 215. VIII 647-652.
De Pierrefeu, V 835.
De Pondt, V 341.
De Potter, Frans, V 397.
De Praetere, Jules, IV 259, 433, 446, 615-624, 897, 901, 902, 904, 905. V 521.
De Quincey, Thomas, IV 777, V 810. VI 361.
De Raadt, J.Th., IV 100.
De Raet, Lodewijk, IV 551, VI 456, 630, 632. VIII 233, 234.
Derain, André, VI 502, 526.
De Régnier, Henri, IV 756, 856. V 734, 744-752, 796,
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806, 834, 838, 863, 865. VI 43, 167, 487.
Derême, Tristan, V 532, 835. VI 192.
De Rese, Adr., VI 597, 598.
De Ridder, André, V 514, 602, 603, 645, 646. VI 47, 149, 150, 153-164.
Deroulède, Paul, IV 668.
De Saedeleer, VI 43.
De Saedeleer, Valerius, IV 259, 433, 434, 446, 447, 448, 450, 453, 454, 456,
457. V 232.
De Sales, François, V 724.
Desbordes-Valmore, Marceline, IV 576. V 181, 182. VIII 320.
Descamps, Baron, VI 248.
Descartes, V 916, 917, 919-922.
De Schutter, Lodewijk, IV, 693, 694.
De Séguiran, Mme, V 752.
De Ségur, Graaf, V 910.
De Sévigné, Mme, VIII 777.
De Silvera, Dolores, VI 665.
Desjardins, VI 19.
De Smet, Aloys, VI 213, 215.
De Smet, Gustaaf, IV 435, 438, 473.
De Smet, Léon, IV 435.
Desmeth, P., VI 196-200.
des Ombiaux, Maurice, VIII 607.
De Souza, Robert, V 839, 840, 841.
Desprès, Josquin, V 446.
Dessenis, Alfons, IV 433.
De Staël, Mme, IV 782, 784.
De Stoppelaar, J.J., V 176, 265-271.
Destrée, Jules, VI 258, 265, 475, 526, 535. VIII 37.
De Stuers, Jhr. Victor, VI 131.
De Swaen, Michiel, V 577.
De Thyard, Pontus, V 924.
De Tière, Nestor, VIII 239.
De Trooz, VI 253, 266.
De Troye, Chrestien, V 866.
De Veer, J.H., IV 802, 803, 804.
De Vigne, Julius O., IV 864.
De Vigny, Alfred, IV 172, 481, 497, 536, 576. V 46, 49, 227, 402, 862. VI 480.
De Voguë, Melchior, VI 496.
De Vooys, V 554.
De Vos, Dr Amand, VI 226- 228.
De Vos, Pater, VI 312.
De Vos, Prosper Henri, VI 534, VIII 318.
De Vreeze, Willem, VI 208.
De Waal, Cornélie, IV 689, 690, 691.
De Waele, J., VI 585.
De Wyzeva, Théodor, V 793.
Deynoot, IV 206.
d'Havelooze, Marnix, VIII 478.
d'Heere, Lucas, IV 124. V 651, 858.
Dickens, IV 754, 841.
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Diderot, V 725, 756.
Diogenes, VI 420, 421.
Diogenes Laërtius, VI 77.
Divoire, Fernand, V 827.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

694
Dognies, VIII 237.
Donnay, Maurice, V 705, VI 531.
Doorenbos, Dr, V 273, 274.
Dorat, V 272, 273, 274.
Dorgelès, V 853, 854.
d'Orsay, Comte, IV 599.
Dostojefski, V 796, VI 74, 505, 509, 524.
Doucet, Clément, VI 672, 673.
Douglas, Lord Alfred, V 213.
Drost, Aernout, IV 865, 866, 867. V 368, 373, 384.
Du Bartas, Guillaume, V 924.
Du Bellay, Joachim, V 272, 924, 926.
Ducasse, Isidore (Comte de Lautréamont), V 738, 747, 798, 895.
Duclos, Adolf, V 337, 357.
Du Dy, Mélot, V 831. VI 47.
Dufranne, VI 671.
Dufy, VI 528.
Duhamel, Georges, V 437, 730, 751, 753-762, 835, 853, 854, 857, 874. VI 57.
Dujardin, Edouard, V 841. VI 106.
Dumas, Alexandre, IV 756, 859. V 733, 734. VI 138, 142.
Dumont, Achille, VI 625. VIII 508.
Dumont-Wilden, IV 408.
Dumur, Louis, V 763-773.
Du Plessys, Maurice, V 871.
Dupuis, Toon, IV 297.
Dürer, V 421, VIII 703.
Durrieu, Paul, IV 44, 130, 869- 874, 876, 880, 881, 883.
Durtain, Luc, V 827, 841.
Duym, V 678.
Eckehart, Meister, V 555, 556.
Eckhart. Zie: Eckehart, Meister.
Eeckels, Constant, VI 166, 186.
Eeckhout, Joris, V 570-573, 633.
Eekhoud, Georges, IV 159, 604, 608, 950. VI 28, 87-101, 137, 165, 166, 167,
183, 186, 481, 535.
Ehrenburg, Elias, VI 519.
Elgin, VIII 294.
Elskamp, Max, IV 950. V 707, VI 28, 117, 118, 166.
Elsschot, Willem, V 602, 645, 646. VI 149.
Emants, IV 852.
Engelbrechtsen, Cornelis, IV 108.
Ensor, James, IV 395-424, 425, 452, 918. VI 129, 533.
Epstein, Jean, V 841.
Erasmus, V 557.
Erens, Frans, V 90, 571. VIII 315, 316, 317.
Esopus, VIII 778.
Essenin, Sergei, VI 520, 521.
Euripides, V 257, 678, 864. VI 650.
Fabri, Marcello, V 829.
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Faguet, Emile, V 704. VI 210.
Faivre, Abel, IV 912.
Fallières, VI 364-367, 370.
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Farasijn, Edgar, IV 577.
Farrère, Claude, V 695. VI 171, 189.
Feber, L.J.M., V 571.
Fénéon, Félix, VIII 316, 317, 643.
Fermenich Richartz, IV 42.
Ferrer, VI 357. VIII 268, 301, 302, 303.
Ferrero, V 295.
Fierens, Paul, VI 47.
Fierens-Gevaert, V 419.
Fichte, VI 220.
Finch, Willy, IV 427.
Flaubert, Gustave, IV 603. V 47, 491, 496, 711, 712, 742, 745, 798, 809, 812,
VI 480.
Flechsig, IV 765.
Floris, Joachim a, V 418.
Fontainas, André, IV 517. V 834, 862. VI 102, 103, 106, 107, 108, 146.
Fonteyne, Priester, VIII 809, 810.
Forain, IV 912. VIII 636.
Fornerod, IV 890.
Fort, Paul, VI 531.
Fourment, Helena, VI 575.
Fraikin, IV 238, 239, 242.
France, Anatole, V 112, 113, 789, 897. VI 93, 133, 512. VIII 315, 316, 317,
318.
Franck, César, VI 108, 649.
Franck, Louis, VI 265, 336, 461, 632.
Franckert, Hans, IV 348, 349, 352, 365, 370.
Franken Pzn., J., V 916.
Franklin Grout, Caroline, V 712.
Fredericq, Leo, IV 566.
Fredericq, Prof. Paul, IV 566, V 344, 388, 552.
Fredericq, Simon, IV 566.
French, Generaal, VIII 136.
Freud, Siegmund, V 504, 598. VI 473.
Friedlander, IV 67, 105, 108.
Fromentin, IV 409. V 728, 783, 784.
Fudjita, VI 526.
Funck Brentano, IV 16.
Furnémont, VI 266.
Gailliard, Franz, VI 167.
Galenus, V 685.
Galsworthy, John, VI 512, 537.
Garden, Mary, VI 234.
Garnir, Georges, VI 95.
Gasquet, Joachim, V 763, 764.
Gauchez, Maurice, VI 165-169, 186.
Gautier, Théophile, IV 408. V 714, 715, 803, 810, 924, 925. VI 107, 480.
Gebhardt, V 418.
Geertgen tot Sint Jans, IV 56, 57, 99, 125, 879.
George, Stefan, IV 516, V 194.
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Gerassimoff, VI 521.
Gevaert, August, VI 396. VIII 218.
Gezelle, Caesar, IV 716-719, 859. V 337, 355, 571.
Gezelle, Guido, IV 161, 334,
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335, 340, 404, 507, 509, 556, 559, 569, 579, 627, 651, 712, 713, 717, 718,
724, 725, 745, 764-767, 773, 795, 798, 799, 801, 804, 808, 863. V 34, 45, 93,
94, 97, 123, 124, 217, 234, 238, 239, 242, 244, 250, 252, 253, 292, 317-366,
396, 407, 451, 470-473, 546, 547, 564, 565, 574, 634, 635, 636, 640, 682, 719,
872, 873, 881, 899. VI 32, 156, 157, 208, 212, 266, 392, 473, 477, 479.
Gezelle, Jozef, V 319, 337.
Gezelle, Romijn, V 319.
Ghesquière, Remi, V 344.
Ghil, René, V 705. VI 232.
Gide, André, V 696, 799, 857.
Gielkens, Emiel, V 617-620.
Gilkin, Iwan, IV 603-610. V 246, 704. VI 104, 119, 133, 140, 481, 535.
Gille, Valère, IV 604-607.
Gillès de Pelichy, VI 267.
Gilliams, Maurice, V 579-585.
Gilson, P., V 374. VIII 388.
Giotto, V 413, 418, 420.
Giraud, Albert (Van Keyenberg), IV 604-607. V 246. VI 104, 119, 140, 478,
481, 535.
Giraudoux, V 857, VI 172.
Gittens, Frans, IV 864.
Glazounow, Alexander, VI 647, 648, 649.
Glesener, Edmond, VI 95.
Gleyzes, VI 513.
Glück, IV 275.
Glück, Gustaf, IV 98.
Goethe, IV 529, 685, 690, 771, 775, 800, 806, 828, 829. V 23, 412, 417, 441,
597, 774. VI 115, 125. VIII 25, 26, 27, 487.
Goffin, Robert, VI 47.
Goncourt, IV 601. V 711, 722, 723.
Gongora, V 686.
Gorter, Herman, IV 404, 653-674, 797, 801, 811-816. V 12, 30, 34, 40, 45, 65,
68, 100, 104, 140-155, 199, 200, 205, 209, 210, 270, 281, 297, 306, 307,
538-544, 568, 676, 682, 743. VI 189.
Gossaert, Geerten, V 102-111.
Gossaert, Jannijn. Zie: Mabuse.
Gounod, Charles, V 912. VI 162.
Grave, Jean, IV 499, 897.
Gravis, VI 267.
Greban, Arnoul, IV 739.
Greco, IV 474.
Gregh, Fernand, V 796.
Greindl, Baron, VIII 539.
Greshoff, J., V 80, 176, 215, 530, 606.
Grétry, VI 454.
Grimm, IV 546. V 604. VI 220.
Grojean, Oscar, VI 222.
Grosse, Ernst, IV 755, 757, 760, 782, 787. V 594.
Groth, Klaus, IV 563.
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Guérin, Charles, V 227, 707, 796, 806. VI 117.
Guiette, Robert, V 842.
Gutteling, Alex, V 190-196.
Guyau, IV 758.
Guyon, Mme, V 879.
Gijsen, Marnix, V 433, 531.
Gijssels, Willem, IV 721, 722, 723. V 253, 254, 374, 395.
Haase, VIII 11.
Hadewych, Zuster, V 417, 552, 553, 638, 781, 893. VI 77.
Haeckel, IV 528, 546.
Haenen, Huibrecht, IV 804, 805.
Hageman, VIII 480.
Halévy, Daniël, V 856.
Haller von Ziegesar, Dr Jef., VI 223.
Halpérine, IV 782.
Hals, Frans, V 921,
Hammenecker, Jan, V 633-639. VI 166.
Hamon, IV 897.
Hamp, Pierre, V 730.
Hanotaux, Gabriel, VI 210.
Hansen, V 374.
Hare, V 340.
Harmignie, VI 268.
Hartmann, V 772.
Hart-Nibbrig, IV 297.
Hatzfeld, V 924.
Hauff, V 604.
Hauptmann, Gerard, VI 430.
Haydn, IV 765. VI 653, 658, 659, 660.
Hegenscheidt, Alfred, IV 553, 554, 556, 645, 706, 746, 783, V 219, 330. VI
582.
Heine, IV 557, 580, 890. VI 520. VIII 471.
Heins, A. IV 129.
Heinsius, V 678.
Helderenberg, Gery, V 570, 633-639.
Hellens, Franz, IV 514, 837, 838, 922, 923. V 800-805, 825. VI 47, 49, 60-86,
140.
Hellebaut, VI 266.
Helleputte, VI 256, 257, 266, 373. VIII 38.
Helmers, V 248, 402. VI 140.
Hennequin, Emile, IV 757, 758, 759.
Herder, IV 757.
Hérédia, VI 104.
Hermant, Abel, V 769.
Herreman, Raymond, V 433, 530, 536.
Heuvelmans, Flor., IV 605.
Heux, Gaston, VI 534.
Heyermans, H., IV 754, 826, 827. VIII 240.
Heymans, IV 304, 885, 886, 890.
Hiel, Emmanuël, IV 493, 580. V 250, 253, 395, 399, 439. VI 87, 165.
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Hildebrand. Zie: Beets, Nicolaas.
Hirth, IV 775.
Hobbema, VI 569.
Hofdijk, V 368, 373.
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Hoffmann, IV 777, 862. V 733, 810.
Hoffmann von Fallersleben, V 618. VI 220.
Höfken, G., V 384, 385.
Hol, VI 213.
Homeros, IV 404, 634, 754, 817. V 73, 443, 547. VI 111, 198. VIII 595.
Honegger, Arthur, VI 653, 654.
Hooft, Pieter Corneliszoon, IV 754, 865. V 444, 446, 677.
Horatius, V 49, 150, 406, 547. VI 125, 139, VIII 149.
Horenbout, Geeraart, IV 880.
Houstraete, VIII 480.
Hoyois, VI 258.
Hubert, VI 373.
Huebner, Friedrich Markus, V 552-557. VI 50.
Hugo, Victor, IV 171, 177, 823, V 248, 350, 354, 404, 739, 740, 763, 812, 846,
847, 858, 862, 924, 926. VI 107, 138-142, 293, 319, 480. VIII 907.
Hulin de Loo, G., IV 9, 23, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 45, 52, 61, 88, 93, 97, 98,
105, 109, 119, 129, 870, 879.
Hulleman, Frans, IV 839, 840, 841.
Huygens, V 677.
Huyshauwer, VI 268.
Huysmans, Joris Karl, IV 551, 920. V 696, 706, 738, 765.
Huysmans, Kamiel, V 484. VI 431, 432, 462, 632. VIII 572-575, 684-690.
Huysmans, Louis, VI 257. VIII 585-590.
Hymans, VI 259, 462.
Hijmans, Henri, IV 9, 23, 34, 51, 60, 62, 69, 72, 77, 91, 98, 99, 108, 117.
Ibsen, IV 455, 529, 825, 832. V 146, 257. VI 248.
Isaye, Eugène, VIII 649.
Israëls, IV 263.
Israëls, Jozef, V 90.
Ivanof, Viatchelas, VI 519.
Jacob, Dr A., V 375, 376, 377, 392.
Jacob, Max, V 796. VI 64, 76, 77, 78.
Jacobsen, IV 529.
Jaloux, Edmond, IV 426. VI 184.
James, V 755.
Jammes, Francis, V 714-720. VI 414.
Jan, Hertog van Brabant, IV 872.
Jans, Jan (Jan Adriaensen), V 96, 97, 640-644.
Janson, VI 258. VIII 589.
Jarry, V 796.
Jaurès, VIII 11.
Jodelle, V 272.
Joffre, Generaal, VIII 136.
Jolles, André, IV 553. V 566.
Joly, Edmond, IV 249.
Jordaens, IV 109, 267.
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Jozef II, VI 449.
Jozefa, Zuster, V 546.
Julius II, Paus, V 411.
Justi, IV 27.
Kahn, Gustave, IV 182. V 748, 798, 834, 838, 841, 863.
Kalff, Prof., V 556.
Kammerer, IV 79.
Karl, Roger, V 19.
Kasin, VI 521.
Katharina van Alexandrië, VI 395.
Keats, IV 530. V 61. VI 283.
Keir Hardie, VIII 11.
Kelk, VI 51, 52.
Keller, Gottfried, IV 529.
Kellen, Tony, VIII 468.
Kempis, Thomas à, V 347.
Kenis, Paul, V 602, 645-651. VI 149.
Kiliaan, VIII 193.
Kipling, IV 755, V 725.
Kipnis, Alexander, VI 666, 669, 670.
Kloos, Willem, IV 503, 504, 634, 682, 800, 801, 851, 864. V 35, 46, 62, 65, 66,
67, 95, 97, 132, 136, 157, 203, 216, 217, 273, 274, 281, 294-301, 340, 402,
526, 527, 534, 538, 539, 568, 664, 679-684. VI 51, 161.
Klopstock, VI 221.
Knopff, Fernand, IV 407. VIII 635.
Koeck. Zie: Coucke, Pieter.
Koster, Edward B., IV 695, 696, 697.
Kovalewsky, VI 520.
Krains, Hubert, VI 95.
Kropotkine, IV 499, 896, 902.
Kufferath, Maurice, VI 379, 380, 535.
Labé, Louise, V 924.
La Bruyère, V 724, 756.
Lacroix, Francy, VI 188.
Lafontaine, V 439, 460. VIII 487.
Laforgue, Jules, IV 182, 545, 590, 694, 756. V 213, 439, 739, 746, 763-773,
834, 836, 838, 869, 885. VI 473, 520. VIII 646.
Lagae, Jules, V 334. VI 109, 308, 309.
Lagasse de Locht, VIII 482, 485, 503, 507
La Jeunesse, Ernest, VI 531.
Lamartine. Zie: De Lamartine.
Lamballe, Princesse de, VIII 110.
Lambrechts, Lambrecht, IV 805-808.
Lampers, Jan, VI 266.
Lampsonius, IV 112, 124.
Lange, V 597.
Lanson, Gustave, V 704.
La Rochelle, Drieu, V 835.
Larssen, V 598.
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Lateur, Karel, V 337.
Lateur, Mevrouw Pieter, V 336.
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Lautréamont, Comte de. Zie: Ducasse, Isidore.
Lauwers, Dr, V 345, VI 301.
Lavisse, Ernest, VI 210.
Lebo, Karel, V 289-293.
Le Bon, Gustave, VI 340.
Lebrun-Pindare, V 405.
Leclère, Léon, V 462.
Leconte de Lisle, IV 556, 606, 607. VI 107.
Ledeganck, Karel Lodewijk, IV 580, 858-862. V 123, 249, 403, 664, 665. VI
96, 109, 110.
Ledel, Dolf, VI 135.
Leefson, V 477-485.
Le Fauconnier, VI 528.
Legouvé, VIII 580.
Leibnitz, VI 448.
Leibrimen, V 598.
Lejeune, Jules, VI 354-359, 485.
Lekeux, Martial, V 854.
Lemaitre, Jules, VI 210.
Lemonnier, Camille, IV 172, 243, 408, 950. V 459, 589, 592. VI 92, 98, 104,
135, 136, 137, 176, 479, 481, 487, 536.
Lenbach, VIII 137.
Lenôtre, VIII 891, 894.
Leo X, Paus, V 411.
Leopold, J.H., V 270, 302-307, 558-563.
Lermontoff, VI 497.
Le Rouge, IV 883.
Leroux, Karel, V 433, 530, 537.
Le Roy, Grégoire, IV 398, 514, 515, 517, 598, 606. VI 104, 534.
Le Sage, V 655.
Levie, VI 374.
Leynen, Jef, V 308, 313.
Lhote, André, V 783. VI 76.
Liebaert, VI 372.
Liebermann, VIII 317.
Lièvre, Pierre, V 841.
Liliencron, V 682.
Linnenbank, Pater, VI 312.
Lippi, IV 859.
Liszt, VI 647.
Lloyd George, VI 512.
Lodewijk XVIII, VI 425, 426.
Logelain, VIII 480.
Lohse, Otto, VI 379.
Lombard, Lambrecht, IV 103.
Lombroso, IV 762, 769, 770, 861. V 597, 878.
Lorand, VI 258, 264.
Lorrain, Claude, IV 306, VIII 148.
Loti, Pierre, VI 171.
Loukianos, IV 916, VI 421.
Lounatscharsky, VI 518.
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Loveling, Rosalie, IV 563, 579, 581. V 653. VI 97, 479.
Loveling, Virginie, IV 562-567, 580, 581. V 461, 653. VI 97, 479.
Luce, IV 305, 887.
Lucretius, V 46, 73.
Luther, V 411.
Luyken, Jan, V 31, 95, 441-450.
Lynen, Amédée, VIII 735, 737.
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Mabuse (Jannijn Gossaert), IV 27, 90, 102-106, 108, 109, 114, 115, 118.
Maciet, J., IV 871.
Mac-Leod, Julius, IV 566. VI 208, 456-460, 632.
Mac-Orlan, Pierre, V 796, 857.
Maerlant. Zie: Van Maerlant, Jacob.
Maeterlinck, L., IV 47.
Maeterlinck, Maurice, IV 159, 161, 208-211, 224, 290, 291, 293, 298, 455, 511,
513, 514, 515, 517, 519, 530, 531, 537, 587-595, 598, 604, 606, 608, 778, 825,
833, 834, 857, 921, 927, 939, 950, 958. V 74, 186, 213, 682, 756, 758, 853,
862. VI 28, 66, 92, 104, 105, 107, 118, 140, 170, 213, 230, 231, 481, 487, 588.
VIII 9, 155.
Maguenat, VI 671.
Maiakowsky, VI 522.
Maîne de Biran, V 779.
Maître de Flémalle. Zie: Meester van Flémalle.
Maître de la Mort de la Vierge, IV 93, 118, 119, 120.
Maître de l'Assomption, IV 67.
Maître d'Oultremont, IV 98, 99, 100.
Maître du St Sang, IV 93, 119.
Malachias, VIII 25.
Malato, Charles, IV 499.
Malherbe. Zie: De Malherbe, François.
Mallarmé, Stéphane, IV 172, 401, 414, 415, 514, 587, 754, 814, 831, 853, 855.
V 112, 257, 304, 480, 682, 686, 706, 792, 793, 794, 806, 834, 838, 845-851,
862, 863, 870, 872, 873, 885. VI 113, 151, 192, 473, 534.
Malow, Monseigneur, V 320.
Mandelstam, Ossif, VI 519.
Mandijn, Jan, IV 113, 357-360, 363.
Manet, IV 305, 474, 887.
Maquet de Vasselot, Jean J., IV 871.
Maran, René, VI 60, 61.
Marfurt, Leo, V 522.
Margueritte, Paul, V 695.
Marinetti, V 862. VI 110, 113.
Maritain, Jacques, V 914.
Marlow, Georges, VI 116.
Marlowe, Christofer, IV 829. V 58.
Marot, Clément, IV 101.
Marousse, V 597.
Martialis, V 547.
Massenet, IV 274. VI 646, 676, 682.
Massillon, V 756.
Matsijs, Jan, IV 120.
Matsijs, Quinten, IV 46, 60, 65, 67, 91, 103, 114-118, 120, 125.
Matton, Arsène, V 374.
Maubel, Henry, VI 108, 481.
Maupassant, V 738, 741, 765.
Max, Burgemeester, VIII 17, 25, 32, 33, 41, 46, 56, 67, 75, 86, 94, 95, 96, 114,
263, 454,
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554. VI 464, 613.
Medici, Lorenzo dei, V 415.
Meester der Deiparo Virgo, IV 98.
Meester van de Maagd ter Zeven Weeën, IV 93.
Meester van Flémalle (Maître de Flémalle) Zie ook: Daret, Jaques, IV 34, 37,
40-43, 46, 54, 130, 870, 881.
Méhul, VI 454.
Meister der weiblichen Halbfiguren, IV 101, 102.
Memlinc, Hans, IV 48, 53, 55, 64, 65, 68-81, 87, 91, 97, 104, 110, 122, 125,
754. VI 431.
Ménard, Louis, V 781.
Mendès, Catulle, IV 600.
Mennekens, Jef, V 660-667.
Mercier, Kardinaal, VIII 445, 446.
Meredith, George, IV 778.
Mérimée, V 710.
Mesomedos, VIII 218.
Messina, Antonello da, IV 42, 50, 76.
Metchnikoff, IV 790.
Metz-Koning, Marie, IV 793, 794, 795. V 57, 179-189.
Meulemans, V 344.
Meunier, Constantin, IV 212, 214, 215, 227-250, V 589. VI 136.
Meylander, Johan. Zie: Van Hecke, P.G.
Micheels, Jan, V 397.
Michel, Generaal, VIII 46.
Michel-Angelo, V 417, 783.
Michelet, V 411, 413.
Millevoye, VIII 848.
Milton, IV 777, VI 195.
Minnaert, G.D., IV 863, 864.
Minnaert, IV 736.
Minne, George, IV 59, 139, 161, 195-226, 259, 292, 293, 299, 303, 375-394,
407, 433, 446, 447, 448, 450, 451, 453-457, 588, 589, 615-624, 896, 901, 921,
922, 945. VI 525, 576. VIII 111, 364, 365.
Minne, Richard, V 433, 530, 534, 535, 536.
Mirbeau, Octave, IV 587, 588. VI 170.
Mistrau, Frederi (Mistral), IV 781, 784.
Mockel, Albert, IV 519. VI 103, 105, 108, 116, 119, 145-148, 194.
Modigliani, VI 526.
Moens, Wies, V 456, 531.
Molenaar, David, V 44.
Molière, VI 452, 538, 542. VIII 487.
Moller, V 554.
Monet, IV 305, 887, 890.
Monselet, IV 707.
Montaigne, VIII 749, 750.
Montald, Constant, VIII 480.
Monteyne, Lode, VI 186.
Moréas, Jean, V 706, 749, 790, 791, 793, 795, 834, 838, 841, 858, 861-871,
907, 927, 928. VI 161.
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Moreau, Dr, IV 769, 861. V 597.
Morren, VIII 480.
Morris, IV 549. V 213.
Mortelmans, V 344.
Mosso, V 597.
Mostaert, Jan, IV 95, 98, 99, 100.
Mozart, IV 772, 778. VI 658-662.
Muls, Jozef, V 330, 451, 453, 455, 456, 457, 571, 602.
Multatuli, V 665. VI 189, 563. VIII 471.
Murdoch, William, VI 674, 675.
Musset. Zie: De Musset, Alfred.
Mijnssen, Frans, IV 832, 833.
Napierkowska, VI 550.
Narçon, VI 671.
Navez, IV 242. VIII 636.
Nerincx, VI 268.
Nespoulos, Mevr., VI 670.
Neuhuys, Paul, V 828.
Neumann, Carl, V 419.
Newman, Ernest, VI 677.
Nicolaï, VI 213, 215.
Niekerk, Maurits, IV 251-281, 433.
Niepce, Nicephore, VIII 624-629.
Nietzsche, IV 828. V 74, 416, 755, 888. VIII 471.
Nieuwenhuis, Willem, V 571.
Nijinski, VI 467.
Nodier, Charles, V 726.
Nolet de Brauwere van Steen-landt, V 339.
Nordau, Max, IV 770, 861. V 597, 706, 803.
Nothomb, V 379.
Nothomb, Pierre, VI 561.
Obrecht, V 446.
Offenbach, IV 397. VI 469.
Offers, Maartje, VI 656, 657.
Okeghem, V 446.
Oleffe, IV 398.
Opitz, V 426.
Otterloo, V 554.
Paerels, Willem, IV 397. VIII 479.
Paganini, VIII 649.
Papini, Giovanni, V 570.
Pardo de Spinoza, IV 97.
Parent, Roger, VIII 480.
Paris, Gaston, V 871.
Pascal, Blaise, V 222, 700, 724, 755, 756, 922. VI 181, 606. VIII 654, 658.
Patinir, Joachim, IV 85, 97, 122, 123, 124. VIII 219.
Paulhan, Jean, VI 47.
Peeters, Magda, V 179-189.
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Péguy, Charles, VIII 95.
Pellens, Edward, V 613.
Pellerin, VI 151.
Pergolese, VI 454.
Périer, Odilon-Jean, VI 47.
Perk, Jacques, IV 686, 851, 863. V 45, 95, 273, 274, 299, 604.
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Permeke, Constant, IV 425-442, 449, 467, 470, 473.
Perrault, V 604.
Perréal, Jehan (genoemd Jehan de Paris), IV 37, 45.
Persijn, Dr Julius, IV 568. V 571, 668-674.
Persijn, Notaris, V 335, 336.
Peter, Walter, V 418.
Petit, VIII 481.
Petrarca, V 412, 415.
Phidias, IV 59, 382. VI 525, VIII 294.
Philippe, Charles Louis, V 711, 730, 761, 796. VI 82, 171. VIII 846.
Pia, Pascal, V 826.
Picabia, Francis, V 831, 835.
Picard, Edmond, VI 95, 98, 136, 175-178, 217, 358, 479.
Picasso, VI 525, 526.
Piérard, Louis, VI 562.
Pillement, Georges, V 832.
Pindaros, V 839. VIII 155.
Pirmez, Octave, VI 96, 104, 138, 480, 536.
Pissaro, IV 305, 887.
Pius X, VIII 25.
Platoon, IV 455, 802. V 116, 211, 213, 598, 755.
Plutarchus, VI 77.
Poe, Edgar Allan, IV 530, 778, 862, 918. V 810, 862. VI 74, 177. VIII 104.
Poé, Lugné, V 862.
Poelhekke, M.A.P.C., V 571.
Poictevin, Francis, VI 78.
Poincaré, Henri, V 724. VIII 123-126, 730.
Polak, Emile, VIII 318, 319, 320.
Ponchon, Raoul, IV 759.
Ponsard, VI 480.
Poort, Herman, V 262.
Poot, VI 539.
Poot, Hubert, VIII 660.
Porcelli, Tacci, VIII 13.
Potgieter, IV, 866. V 384, 527, 654.
Poulenc, Francis, VI 653, 654.
Poullet, VI 374.
Pourbus, IV 109.
Pourrat, Henry, V 828.
Prévost, V 655.
Prins, Jan, V 156-162.
Proust, Marcel, V 731.
Provost, Jan, IV 109, 110.
Prozor, V 862.
Prudhomme, Joseph, VI 211.
Psichari, Ernest, V 570.
Puccini, VI 454.
Pucheel, IV 98.
Puchkin, VI 497.
Pulings, Gaston, VI 534.
Purnal, René, V 825.
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Puvis de Chavannes, IV 59, 260.
Querido, Is., IV 297, 756. V 571, 572.
Rabelais, V 794. VIII 666.
Rachilde, V 767. VIII 576.
Rachmaninoff, VI 674.
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Racine, IV 209, 298, 514. V 257, 443, 687, 864, 871. VI 26, 118, 120, 121,
122, 125, 231, 293. VIII 148, 178, 487.
Radiguet, Raymond, V 859.
Ram, Hilda, V 463.
Ramaekers, Georges, VI 53, 533, 537.
Ramah, VIII 477, 479.
Raphaël, IV 541. V 418.
Rasse, François, VI 553.
Ratisbonne, Louis, IV 537.
Raval, Marcel, V 828.
Ravel, Maurice, VI 675.
Reclus, IV 897.
Reddingius, Joannes, IV 685-688. V 93.
Régnier. Zie: De Régnier, Henri.
Reimer, VI 224.
Reinach, Salomon, V 181.
Rembrandt, IV 124, 471. V 917, 919-922.
Rémond, V 597, 880. VIII 471.
Renan, Ernest, IV 609, 751.
Renard, Jules, V 717. VI 77, 172, 173.
Renaud, VI 440.
Reni, Guido, IV 778.
Renier, V 471.
Renkin, Jules, VI 133, 237, 265, 373.
Renoir, IV 305, 887.
Retté, Adolphe, IV 861. V 707.
Reus, V 378.
Revius, V 577.
Reyer, VI 454.
Reynaud, Ernest, V 861.
Reypens, V 554.
Ribot, Th., IV 771, 774. V 597, 598, 737, 874, 880.
Richard, Elie, V 827, 828.
Richardson, V 655.
Richir, Herman, VI 485.
Rimbaud, Isabelle, V 873, 875. VI 56.
Rimbaud, Jean Arthur, IV 404, 637, 646, 711, 771, 856. V 437, 473, 705, 731,
746, 806, 834, 838, 863, 869, 872-886. VI 9, 10, 51, 55, 56, 78. VIII 709.
Rimsky-Korsakow, VI 467, 472, 649.
Ritschl, Giza, IV 637-652, 801. V 162.
Rivarol, VI 77.
Rivière, Jacques, V 873.
Robbers, IV 839.
Robidé van der Aa, V 388
Robinet d'Estampes, IV 871, 872, 874, 878.
Rochefoucault, V 700, 724. VI 181.
Rodenbach, Albrecht, IV 499, 556, 559, 578, 597, 605, 606, 631, 746, 851. V
234, 240, 244, 250, 273, 274, 277, 278, 279, 318, 350, 473, 474, 640. VI 157,
302-317, 476, 477, 479, 480, 483. VIII 202.
Rodenbach, Georges, IV 172, 416, 514, 597-602, 604, 606.
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V 707. VI 95, 104, 105, 118, 481.
Rodes, Jean, V 887-891.
Rodin, Auguste, IV 207, 212, 215, 231, 235, 236, 250, 379, 451. VI 525.
Rodlava, VI 520.
Roelants, Jan, V 648.
Roelants, Maurice, V 433, 530, 537, 652-659.
Roels, Oscar, VI 593.
Roemer Visscher, V 443.
Rogghé, Willem, IV 864.
Rogier, V 379.
Roidot, VIII 480.
Roland Holst, A., V 163-178, 621-628.
Roland Holst-van der Schalk Henriëtte, IV 625-636, 672. V 34, 40, 104, 110,
142, 197-205, 262, 263, 264, 270, 435, 543, 568, 676, 743. VI 38.
Rolland, Romain, V 853.
Romains, Jules, V 730, 801, 802, 804, 805, 806, 810, 823, 833, 835, 842, 843,
857. VI 53, 54, 55, 57, 538, 539, 541-544.
Ronsard, Pierre, V 272, 443, 871, 924, 926, 927.
Rooses, Max, IV 499, 501, 563, 584, 585. V 642. VI 209.
Rops, Félicien, VI 287.
Ross, Rob., IV 856.
Rossetti, V 187.
Rotschild, Barones de, IV 871, 874.
Rousseau, Jean-Baptiste, VI 480.
Rousseau, Jean-Jacques, IV 777. V 404. VI 445, 448, 449.
Rousseau, Victor, VIII 293, 295, 296.
Rousseau (de douanier), VI 526 528.
Rouveyre, André, V 783-791, 792, 795 868.
Royaards, VI 297, 540, 581.
Royère, Jean, V 743.
Rubens, Peter Paulus, IV 941. VI 108, 575, 576. VIII 156, 163, 164, 165.
Rubinstein, Ida, VI 19.
Rückert, IV 581.
Rude, V 763.
Ruskin, IV 549.
Rutten, Felix, IV 799, 800, 801. V 272-280, 288, 289.
Ruusbroec, IV 455, 593. V 420, 552-557, 638, 778, 862, 864.
Ruysdael, IV 123. VI 569.
Rylandt, V 344.
Sabbe, Julius, IV 863.
Sabbe, Dr Maurits, V 443, 444.
Sainte-Beuve, V 688, 705, 924.
Saintenoy, VIII 482, 485, 498, 503, 507.
Saint Pol Roux, IV 829.
Saint Simon, V 816. VI 77.
Salis, Rodolphe, VI 531.
Salmon, André, V 731, 737-743, 763-773, 796, 799, 824, 827, 857. VI 47, 50,
56, 57, 64, 513.
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Salomons, Annie, IV 791, 792, 793. V 102-111, 186.
Sand, George, V 47.
Sanderus, IV 93, 94.
Sandrart, V 783.
Santi, Raphaël, IV 106.
Sappho, V 12, 114, 181, 182 213, 547, 746.
Sarcey, V 710.
Sardou, IV 826.
Satie, Eric, V 913. VI 162.
Sauter, VI 232.
Sauwen, Arnold, V 642.
Saverys, A., VI 598.
Saverys, R., VI 598.
Scève, Maurice, V 924.
Schaepman, V 276.
Scharpé, L., IV 141. V 347, 377. VIII 464.
Scharrès, Charles, VI 535, 675.
Scharten, Carel, V 571.
Schepers, J.B., IV 833, 834, 835.
Scherer, Edmond, V 777.
Schiller, IV 778. V 441.
Schirren, VIII 479.
Schollaert, VI 254, 264, 266, 372, 375. 437.
Schôn, Martin, IV 63.
Schongauer, IV 28.
Schoolmeester, de, V 255.
Schopenhauer, IV 158. V 268, 755, 773. VI 398.
Schrant, V 394.
Schrôder, Rudolf Alexander, V 340.
Schubert, VI 142, 214, 665, 669.
Schumacher, VI 595, 596.
Scoorl, Jan, IV 39, 103.
Séailles, IV 677.
Secundus, Janus, VI 28.
Ségalas, Anaïs, VI 480.
Segers, VI 268.
Segers, Gustaaf, IV 568.
Seghers, Paul, VI 463.
Selliers de Moranville, Generaal, VIII 46.
Sénancourt, V 774, 910. VI 454.
Seneca, V 678.
Sergine, Vera, VI 19.
Serna, Ramon Gomez de la, VI 76, 77, 78.
Servaes, Albert, IV 435.
Severin, Fernand, IV 511, 514, 515, 516, 518, 519, 521, 522, 523, 528, 533,
535, 536, 540, 542, 545, 547. VI 116-127, 193, 194, 535.
Severini, V 732. VIII 29.
Shakespeare, IV 209, 455, 545, 720, 754, 755, 766, 834, 902, 958. V 257, 260,
441, 686, 687, 812, 821, 912. VI 445, 506, 579, 580, 584, 590.
Shelley, IV 530, 608. V 862. VI 120, 518.
Sisley, IV 305, 887.
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Sixt von Arnim, Generaal, VIII 25.
Sleeckx, Domien, IV 570, VI 165.
Sluter, Claus, IV 18.
Smeers, VIII 480.
Smulders, Albertine, V 12.
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Snellaert, V 378, 381-386, 388, 389, 390. VI 221.
Snieders, August, IV 568-571. VI 165, 345.
Socrates, IV 766.
Solvay, VIII 32, 78,
Sophokles, V 678, 687, 912. VI 582.
Soupault, Philippe, V 826.
Spiegel, V 443.
Spinoza, IV 669.
Spitteler, Carl, IV. 608.
Staring, V 94, 95.
Stendhal, V 406, 412, 525, 654, 656, 708-713, 723, 725, 745, 769, 809, 813,
856, 887-891.
Sterne, VI 181.
Steven, Jeanne, VI 583.
Steyns, Raymond, VI 97.
Stillemans, Monseigneur, VI 237. VIII 810.
Stols, A.A.M., V 916, 917, 921.
Streuvels, Stijn, IV 141, 162, 334, 335, 340, 462, 555, 556, 566, 713, 745, 755,
845, 863, 902, 950. V 232, 233, 242, 319, 325, 329, 330, 332, 333, 336, 337,
451, 490, 497, 498, 520, 521, 522, 571, 653, 734. VI 31, 150, 156, 157, 208,
227, 299, 312, 313-318, 477. VIII 241, 376, 589.
Struyf, Pater Ivo, V 150.
Stuart Merrill, IV 182. V 795, 798, 862.
Suarès, V 730.
Sully-Prud'homme, IV 171, 514. V 664. VI 210.
Swarth, Hélène, IV 172, 503, 552, 578, 579, 651, 793, 794, 864. V 38, 56, 62,
66, 119, 123, 130-139, 182, 183, 184, 217, 248, 250, 313, 364, 664, 666, 682.
VI 481, 483.
Swinburne, IV 530. V 862.
Swijncop, Philippe, VI 544.
Synge, VI 77.
Tack, dr Pater, VIII 920.
Tagliafico, VI 553.
Tagore, Rabindranath, VI 537.
Tailhade, Laurent, VI 533.
Taine, IV 157, 546, 561, 752, 757, 758. V 710, 766, 888, 918.
Tasso, V 413.
Tauler, V 556.
Teirlinck, Herman, IV 502, 556, 566, 845, 902. V 330, 395, 451, 466, 482, 490,
493, 496, 499, 603, 604, 653, 662, 663, 741. VI 188, 312, 444, 447, 449, 455,
477, 536, 539, 559, 560, 561. VIII 624, 909-913, 914.
Teirlinck, Isidoor, VI 97. VIII 464, 465.
Temme, Evert, IV 810.
Ten Kate, V 538.
Tennyson, IV 754.
Teresia, V 781.
Terwagne, Modeste, V 484, VI 258, 266, 320. VIII 217.
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Thans, Pater Hilarion, V 308-314, 546.
Tharaud, Jerome en Jean, V 437, 695, 721-729, 753, 769. VI 60, 61.
Theokritos, V 865. VI 119.
Thévenet, VIII 480.
Thiery, Kanunnik, IV 232, 238, 246, 247.
Thode, V 418.
Thomas, Ambroise, VI 594.
Thomas, Henri, VIII 477.
Thorn Prikker, Johan, IV 550. VI 536.
Tibbaut, VI 266.
Tiberghien, Guillaume, IV 546.
Timmermans, Felix, IV 566, V 459-467, 571, 653.
Tinel, Edgar, VI 341, 392-397.
Tiziaan, IV 541. VI 650.
Tollens, V 248, 402.
Tolstoj, Leo, IV 748, 782, 783, 784. V 257, 853. VI 92, 505, 509, 524.
Toorop, Jan, IV 225. V 280. VI 536.
Toulet, VI 151.
Toulouse, Dr, IV 767, 768, 861, V 597.
Toussaint de Sutter, J., VI 553.
Toussaint van Boelaere, F.V., IV 572. V 486-505, 571, 572, 662, 663. VI 485.
Trivulzio, Prins, IV 871.
Tsara, V 532.
Tsjoen, Emiel, V 481.
Tsvetajeva, Marina, VI 518.
Twain, Mark, VI 181.
Uyldert, Maurits, IV 816-819.
Valéry, Paul, V 835, 869, 870, 907, 916-922, 927, 928. VI 43, 192.
Vallotton, VI 167.
Valochine, VI 519.
Van Alphen, V 255.
Van Ameide, Th., V 281-287.
Van Aquinen, Thomas, V 688.
Van Arenbergh, Emile, VI 104.
Van Assisi, Franciscus, IV 161, 483. V 418. VIII 441.
Van Baarda, P.J., IV 797.
Van Beers, Jan, IV 580, 581. V 249, 399. VI 209, 479.
Van Boeckxel, August, V 574-578.
Van Buggenhaut, Constant, IV 845-848.
Van Cauwelaert, August, V 439, 545-551, 601, 603, 645.
Van Cauwelaert, Prof. Dr Frans VI 301, 302, 304, 318, 632.
Van Cleef, Joost, IV 93, 118, 119, 120.
Van Dael, Johan Frederick, V 385.
Van Daelen, Siska, V 254.
Van den Abeele, Albijn, IV 137-156, 259, 260, 433.
Van den Beke, Joost. Zie: Van Cleef, Joost.
Van den Bergh, S.J., V 389.
Van den Berghe, Frits, IV 435, 437, 438, 449, 467-474. VI 298.
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Van den Bergh van Eysinga-Elias, Mevr., V 554.
Van den Brink, Bakhuizen. Zie: Bakhuizen van den Brink.
Van den Bussche, Eduard, V 322.
Van den Gheyn, VI 213.
Van den Heuvel, A.L., VI 298, 583.
Van den Oever, Karel, V 433, 438, 531, 546, 601, 603, 645.
Van den Vondel, Joost, IV 404, 487, 744, 754, 814, 865. V 12, 31, 257, 275,
343, 394, 406, 441, 443, 619, 675-678. VI 650.
Van den Wijngaert, Frank, V 433, 612, 613.
Van de Putte, Luc., VI 581, 582, 583, 585-589, 591-598.
Van der Borgh, Baronesse, IV 857.
Van der Elburcht, Hansken, IV 123.
Van der Goes, Hugue, IV 17, 36-39, 41, 45, 48, 51, 58, 62, 77, 86, 125, 880.
Van der Haeghen, Ferd., IV 869.
Van der Linden, VI 257.
Van der Meire, Gheeraert, IV 40, 41.
Van der Noot, Jonker Jan, V 426.
Van der Schalk, Henriëtte. Zie: Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte.
Van der Stappen, Karel, IV 218. V 592. VI 136, 371.
Van der Stockt, D., VI 597, 598.
Van der Swaelmen, Louis, VIII 483, 891, 894.
Vandervelde, VI 256, 264, 266, 320. VIII 11, 43.
Van der Waals, Laurens, V 156-162, 288, 289.
Van der Weyden, Rogier. Zie: De la Pasture, Rogier.
Van de Velde, Henry, IV 549, 550.
Van de Velde, J., V 377.
Van de Voorde, Urbain, V 334, 346, 531.
Van de Vijvere, Jan, V 648.
Van de Woestijne, Gustave, IV 259, 433, 434, 435, 443-466, 467. V 335, 588.
Van Deyssel, Lodewijk, IV 853, 855, 856. V 163, 490, 523-529, 538, 604, 630,
743. VI 260, 261, 262.
Van Dongen, Kees, VIII 137.
Van Driessche, Albert, V 571.
Van Droogenbroeck, Jan, IV 557, 580, 581. V 250, 255.
Van Duyse, Florimond, V 397, 399, 400. VI 330-334.
Van Duyse, Prudens, IV 508, 557, 580, 798. V 249, 393-409. VI 96, 139, 140,
332.
Van Eeden, F., IV 634, 864. V 43-55, 64, 65, 66, 80, 256, 257, 259, 262, 270,
299, 527, 538, 539, 571.
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Van Eeghen, V 445.
Van Ermenghem, Prof., VI 51.
Van Eyck, Hubrecht en Johannes, IV 18-28, 30, 36, 37, 39, 41, 48, 58, 66, 76,
79, 110, 118, 129, 130, 870, 876, 877-882.
Van Eyck, Hubrecht, VI 492.
Van Eyck, Johannes, IV 34, 49-52, 54, 55, 77, 125, 512, 876, V 419.
Van Eyck, Margaretha, IV 28.
Van Eyck, P.N., V 57, 112-121, 228.
Van Gehuchten, Prof. Dr, VI 456. VIII 250.
Van Goethem, J. Philip, V 156-162.
Van Gogh, Vincent, IV 469. VI 526. VIII 228.
Van Hall, IV 297.
Van Halst, Eerw. Heer, V 331.
Van Hasselt, André, IV 171. VI 96, 138-144, 480.
Van Havenberge, Frans, V 374.
Van Hecke, Firmin, V 215-231, 439, 509, 602, 603, 606-611, 645, 646, 680.
VI 149.
Van Hecke, P.-G. (Johan Meylander), V 439, 440, 602, 645, 646. VI 47,
149-152, 159.
Van Hoof, V 344.
Van Hout, Jan, V 481.
Van Houtte, Aug., V 645.
Van Hulzen, Gerard, IV 841-845. V 438.
Van Kerckhoven, V 382, 383, 385, 387, 389, 390.
Van Keyenberg. Zie: Giraud, Albert.
Van Krimpen, Jan., V 916. VI 192, 194.
Van Langendonck, Prosper, IV 257, 479-510, 551-554, 556, 558, 559, 572,
579, 582-586, 606, 808, 930.
V 47, 195, 216, 241, 246, 247, 250-253, 330, 351, 352, 353, 359, 361, 362,
363, 402, 435, 436, 451, 452, 468, 472, 474, 601, 640, 642, 662, 663, 682,
878. VI 133, 485, 533, 631, VIII 464.
Van Lennep, J., V 368, 384.
Van Lennep, Willem Warnar, IV 852, V 61.
Van Lerberghe, Charles, IV 159, 160, 291, 292, 293, 511-548, 551, 593, 598,
604, 606, 608, 921. V 548, 682, 835, 878. VI 28, 104, 105, 107, 118, 121, 170,
192-195, 481, 535.
Van Leyden, Lucas, IV 28.
Van Leinburg, Pol, IV 875.
Van Loo, IV 206.
Van Looy, Jacobus, V 90, 783.
Van Maerlant, Jacob, IV 755, 756. V 238, 408, 677, 864. VI 650.
Van Mander, Carel, IV 25, 55, 99, 102, 103, 120, 124. V 783. VI 324.
Van Melle, IV 206.
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Van Mierlo, Pater, V 552, 554, 556.
Van Moerbeke, Willem, VI 28.
Van Moerkerken, P.H., IV 828, 829.
Van Moerland, Rollo, IV 745.
Van Nijlen, Jan, V 439, 506-519, 534, 536, 602, 603, 645. VI 149, 485.
Van Offel, Edmond, IV 258. V 13-20, 629-632.
Van Offel, Horace, V 629. VI 534.
Van Offel, Stan, V 629.
Van Oordt, IV 839.
Van Oosterzee, Marie, IV 857.
Van Orley, Bernardt, IV 34, 106, 107, 108.
Van Ostayen, Paul, V 531, 532, 679-684. VI 466.
Van Ouwater, Albert, IV 55, 358.
Van Oye, Eugeen, V 239, 338, 348, 349.
Van Peene, VI 477. VIII 659.
Van Puyvelde, Dr, VI 306.
Van Rennes, Catharina, V 345.
Van Reijmerswale, Marinus, (Marinus Claeszone), IV 120, 121, 125.
Van Richmond, Fr. Cook. Zie: Cook van Richmond, Fr.
Van Roosbroeck, Gust., VI 149.
Van Rooy, Antoon, VI 380.
Van Rijsselberghe, Théo, IV 283-311, 407, 473, 517, 669, 885, 886, 890, 896,
921, 945.
Van Rijswijck, Door, V 408, VI 97.
Van Rijswijck, Jan, V 642.
Van Scheltema, Adama C.S. Zie: Adama van Scheltema, C.S.
Van Schendel, Arthur, IV 839, VI 562.
Van Straten, Henri, V 612, 613.
Van Suchtelen, Nico, IV 796, 797. V 571.
Van Tichelen, Hendrik, V 255.
Van Vaernewijck, Marcus, V 648.
Van Vlaanderen, Michel, VI 597.
Van Vloten, Dr J., V 443.
Van Walden, Hugo, V 600-605, VIII 796.
Van Wassenhove, Justus, IV 40.
Van Weide, W., IV 691, 692, 693.
Van Well S.J., Pater, V 274-280.
Van Zevenberghen, VIII 478.
Van Zype, Gustave, IV 248.
Vasari, V 416.
Verbruggen, Paul, V 433.
Vercoullie, Prof., IV 562. V 552. VI 333.
Vergilius, IV 260, 404. V 12, 74, 150, 443, 547, 677, 678. VIII 149, 536.
Verhaeren, Emile, IV 157-193,
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223, 297 298, 514, 515, 517, 547, 597, 598, 604, 606, 608, 620, 950. V 246,
592, 639, 671, 672, 673, 682, 683, 750, 834, 836, 843, 846, 862. VI 9-46, 75,
92, 93, 104, 107, 118, 136, 140, 143, 144, 166, 193, 197, 198, 257, 481, 487
506, 507, 534, 584. VIII 588, 854.
Verhoeven, Abraham, VIII 201
Verhulst, Rafael, IV 729.
Verkade, V 260. VI 540, 581.
Verlaine, Paul, IV 210, 576, 590, 766, 795, 855. V 12, 50, 107, 114, 213, 305,
401, 402, 407, 466, 535, 682, 706, 711, 719, 746, 793, 834, 836, 838, 843,
846, 847, 863, 873, 877, 879, 882, 885, 906, 917, VI 51, 125, 231, 444, 531.
Vermeylen, Dr Aug., IV 27, 257, 258, 498, 505, 506, 508, 509, 510, 515,
550-561, 565, 586, 593, 755, 894. V 330, 372, 438, 451, 452, 466, 493, 496,
514, 564, 565, 571, 601, 642, 654, 662, 663, 668-674. VI 150, 154, 292, 297,
304, 306, 311, 312, 315, 316, 318, 484, 536, 560, 618, 630-633. VIII 29, 233,
465, 915.
Verne, Jules, VIII 617, 733.
Verriest, Adolf, V 338.
Verriest, Prof. Dr G., IV 764, 766. V 11, 334, 338, 365, 594. VI 212, 306, 311,
456.
Verriest, Hugo, IV 499, 556. V 232-245, 273, 274, 277, 278, 279, 292, 318,
321, 327, 330, 338, 339, 358, 468-476, 565, 667. VI 157, 208, 306, 311, 477.
Verschaeve, Cyriel, V 571.
Verschoren, Frans, VI 313.
Verwey, Albert, IV 553, 634, 797, 827, 849-852, 866. V 35, 45, 56-92, 95, 104,
163, 191-195, 217, 255, 259-263, 267, 282-287, 318, 340, 359, 527, 538, 539,
558, 561, 564-569. 571, 630, 902, VI 536, 630, 632.
Veydt, Jodocus, VI 491, 492.
Viélé-Griffin, Francis, IV 182, 855. V 746, 795, 838, 843, 844, 862.
Vigny. Zie: De Vigny, Alfred.
Vildrac, Charles, V 437, 835, 843, 857. VI 57.
Villiers de l'Isle Adam, IV 754. V 718. VIII 104.
Villon, V 286.
Vinci, Leonardo da, V 421, 783.
Viollet-le-Duc, IV 828. VIII 488.
Vitruvius, IV 362.
Vivier, Robert, V 852, 854.
Vleeschhouwer, V 382.
Voivenel, V 597, 880. VIII 471.
Voltaire, V 412, 413, 655, 724, 756, 917. VI 444, 446, 448, 449. VIII 338, 471.
von Bissing, Baron, VIII 235, 243, 285, 782, 790, 791.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

714
Vondel. Zie: Van den Vondel, Joost.
von der Golz, Veldmaarschalk, VIII 49, 52, 56, 234, 235, 265.
von Falcke, Geheimrat, VIII 482, 489, 491.
von Hindenburg, Generaal. VIII 136.
von Kräwel, Freiherr, VIII 235, 236, 255.
von Lüttwitz, Generaal, VIII 33, 94, 235.
von Plönnies, Barones, V 386, 390.
von Sandt, Hofrat, VIII 44.
von Tchudi, H., IV 53.
von Würtenberg, Albrecht, VIII 859.
von Ziegesar, Baron, VI 222.
von Ziegesar, Dr Jef Haller. Zie: Haller von Ziegesar, Dr Jef.
Vos, Jan, IV 754.
Vosmaer, Carel, V 62. VI 561.
Vriamont, Joris, V 614, 615, 616.
Vuylsteke, Julius, IV 557, 580. V 249. VI 209, 227, 479.
Waagen, IV 96, 98, 116.
Waffelaert, Monseigneur, V 332, 351.
Wagner, Richard, IV 275, 765, V 821, 862, 870, 912. VI 394, 454, 593, 649,
671, 675-678, 681, 682, 683. VIII 217.
Walgrave, Aloïs, V 334, 337, 338, 339, 340, 346, 347, 348 365.
Waller, Max, IV 172, 604, 607. VI 478-484, 535.
Warocqué, 259.
Watteau, VI 444.
Wattez, Omer, IV 726, 727, 864. VI 222.
Waxweiler, Emile, VIII 813- 817.
Weale, James, IV 19, 35. V 337, 345.
Weingartner, Félix, VI 661.
Wesendonck, Mathilde, VI 678, 682.
Whistler, VI 232.
Whitman, Walt, IV 637. V 437, 843. VI 42, 92, 518.
Wickhoff, Franz, IV 101.
Wiener, Jean, VI 672, 673.
Wilde, Oscar, IV 852-858. V 862.
Willaert, V 446.
Willems, Jan Frans, V 379, 382, 384. VI 220, 221, 225, 291.
Willems, Leonard, VI 561.
Willems, Prof., VI 561.
Willy, Colette, VI 380, 577.
Wilmart, Nestor, VIII 697-701.
Wilmotte, Prof., V 35.
Wilson, VIII 909, 910, 920, 924, 927.
Winkler, Johan, V 337, 357, 564.
Winkler Prins, IV 799. V 45, 93-101, 158, 159.
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Wirth, Léon, V 730.
Wiseman, Kardinaal, V 337.
Woeste, Karel, VI 237, 258, 265, 266, 267, 374, 435, 436, 437. VIII 190, 265,
483, 539, 590, 697, 701, 810, 811.
Wolf, VI 221.
Wordsworth, IV 857.
Wouters, Rik, VIII 478.
Wyseur, Marcel, VI 534.
Xenophoon, V 73.
Ysenbrant, Adriaen, IV 93-98.
Zadkine, VI 576.
Zetternam, V 383.
Zevecote, V 678.
Zola, Emile, IV 516, 754, 768. V 710, 723, 738, 764, 765, 808. VI 91, 480, 570.
VIII 317.
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Aantekeningen bij het vierde, vijfde en zesde
deel
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*

Aantekeningen bij deel IV
Algemene Aantekening.

In dit 4de deel van Verzameld Werk ‘Beschouwingen over Literatuur en Kunst’ zijn,
in overeenstemming met de aangenomen methode, allereerst de opstellen
opgenomen over literaire en plastische kunst, die Van de Woestijne zelf heeft
gebundeld. Daaraan zijn toegevoegd een aantal opstellen, in tijdschriften verschenen,
maar nooit gebundeld, uit de jaren 1897-1913. De heruitgave in historische volgorde
der niet-gebundelde tijdschrift- en dagbladartikelen wordt voortgezet in het vijfde
deel.
Slechts in weinige gevallen stonden voor de vaststelling van de juiste tekst
handschriften ter beschikking. Bij vroegere publicatie in boek of tijdschrift slopen
niet alleen duidelijk herkenbare taalen drukfouten in, die zonder commentaar
verbeterd werden; men treft ook passages aan, waarvan, ook als men rekening
houdt met de ongewone taal, die V.d.W. zich dikwijls veroorloofde, ernstig betwijfeld
moet worden, of hij ze in deze vorm heeft geschreven. Ook citeerde V.d.W. soms
uit het hoofd, oncorrect. De overgeleverde tekst is slechts gewijzigd, waar een
verbetering vrijwel met zekerheid was uit te voeren; zulke wijzigingen worden in de
volgende aantekeningen verantwoord. Overigens zijn deze aantekeningen in
hoofdzaak van bibliographische aard, geven zij met name aan, waar V.d.W. een
bepaald onderwerp elders behandelde, terwijl, waar dat mogelijk was, enige
mededelingen werden gedaan over de bijzondere omstandigheden, waaronder het
werk ontstond. Bij deze beschouwende opstellen leek het slechts bij uitzondering
nodig verklaringen te geven van de een enkele maal voorkomende

*

verzorgd door Prof. Dr. P. Minderaa.
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woorden en wendingen, slechts in Vlaanderen of een deel van Vlaanderen
gebruikelijk; hun zin is trouwens meestal uit het verband begrijpelijk.

blz. 7: De Vlaamsche Primitieven, hoe ze waren te Brugge.
Dit boekje was een bundeling van opstellen over de grote tentoonstelling van
Vlaamse primitieven te Brugge in 1902; V.d.W. publiceerde ze in De XXe Eeuw, in
de jaargangen 1902 en 1903. De dichter gaf het boekje op eigen kosten in 1903 uit
bij de Nederlandsche Boekhandel te Gent-Antwerpen. Achterin leest men de
volgende openhartige nota: ‘Errata komen, naar we vreezen, in dit werkje talrijk
voor; ze zijn meer van orthographischen dan van inhoudelijken aard, waarschijnlijk.
De goedgunstige lezer, die ze zelf verbeteren wille, zie er minder onwetendheid
dan slordigheid en haast bij het proeflezen in: de schrijver zal hem er grooten dank
om weten’. In deze herdruk is, mede door vergelijking met de tekst in de XXe Eeuw,
deze taak waar mogelijk ‘den goedgunstigen lezer’ uit handen genomen. Een
gedeeltelijke heruitgave, versierd met 18 illustraties, verscheen in 1941 bij de Nederl.
Boekhandel te Antwerpen als nr 8 van de reeks ‘De Seizoenen’.
De tentoonstelling te Brugge was voor Karel van de Woestijne, evenals voor zijn
broeder, de schilder Gustaaf, in hun Latemse periode een gebeurtenis van grote
betekenis. In 1907 schrijft hij, als met heimwee terugziende: ‘Het was de “joy for
ever”; de lang nadien nog gekoesterde weelde; 't gevoel haast van gierigheid om
iets dat men voor zichzelf alleen had willen behouden, juist daarom misschien,
omdat men er zichzelf zoo goed in erkende als landen aardgenoot van schilders,
die dit hadden geschapen’ (in een brief in de N.R.Ct, 6 Juli 1907 over ‘De
Tentoonstelling van het Gulden Vlies’).
Toen V.d.W. dit boekje schreef streefde hij, niet het minst met het oog op zijn
huwelijksplannen, naar een werkkring, die vaste financiële vooruitzichten bood;
gezien de opstellen in het volgende jaar bijgedragen aan het Tijdschrift voor Boeken Bibliotheekwezen (zie blz. 869 en de aantek. daarbij) dacht hij blijkbaar ook aan
een optreden als kunsthistoricus; zijn latere,
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veelvuldige opstellen over (bijna steeds contemporaine) beeldende kunst dragen
een ander karakter.
Bij de behandeling der afzonderlijke tentoongestelde schilderijen volgde hij de
officiële catalogus, naar welks nummers telkens verwezen werd. Ofschoon deze
nummering voor den doorsneelezer overtollig is, werd ze gehandhaafd; wie zulks
wenst, kan in die catalogus de bedoelde werken nazoeken; de nummers werden
door mij geverifieerd.
blz. 106 r. 11: dezen man uit het Noorden..., de boekuitgave had dezen naam.
blz. 109 r. 15: in hun goed werk...; de boekuitgave en ook de XXe E. hadden: in
hem goed werk.
Vele passages zijn zonder wijziging herdrukt, al wekt de tekst bevreemding. Ik
wijs slechts op blz. 110 r. 12, de zin die aanvangt met: Verlaten...; blz. 119 r. 4 v.o.:
is aan in de zee en blz. 124 r. 8: Roem niet over-maakt.
blz. 114 r. 16: scharten = scharrelen, z. onpleizierige moeite geven.
blz. 116 r. 21: roket = 't Fr. rochet = kort koorhemd.
blz. 126 r. 5 v.o.: ijstoppen = drijftollen.

blz. 133: Kunst en Geest in Vlaanderen.
Deze bundel verscheen in 1911; de afzonderlijke opstellen zijn alle gedateerd van
1906-1911; ze verschenen op drie na in Elsevier. Het eerste contact met Robbers
vond plaats in 1906 door bemiddeling van de Bom. In de correspondentie van en
met Robbers, die - voorlopig onder zegel - berust in de bibliotheek der Maatschappij
der Ned. Letterkunde, bevinden zich 81 brieven van V.d.W., waarin herhaaldelijk
over deze opstellen gehandeld wordt. Bij een aankondiging, reeds in 1906, van een
essay over Claus, schrijft hij over de aard dezer stukken: ‘Ik wensch te worden
beschouwd, steeds en in al wat ik doe, als een dichter: eenvoudig als een gevoelig
mens dus. Literaire techniek, weet ik ze ook te waardeeren, staat voor mij op een
tweede plan, daar ik geloof, dat ze ook door oefening kan worden verkregen.
Hoofdzaak blijft me dus gehalte aan gevoel en aan fantasie.’
Doordat V.d.W. in 1911 bundelde, bleven de opstellen over
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de Bruycker en Baertsoen, eveneens in Elsevier verschenen, buiten het boek. Dat
voor de Bruycker kondigde de dichter op 12 Dec. 1910 reeds aan Robbers aan
(‘met de volgende post’!) De voorbereiding van een tentoonstelling van Claus in
April 1911 te A'dam, maakte een beschouwing over diens werk actueler; de Bruycker
werd uitgesteld. Bij het gereedmaken van de bundel was de Bruycker in ieder geval
toch al in bewerking. Van de Woestijne had echter haast bij de verschijning, daar
hij hoopte door dit boek meer kans te maken voor een benoeming aan het Ministerie
van Kunsten en Wetenschappen. De redenen waarom hij later, bij de samenstelling
van ‘De Schroeflijn’ wel ‘Het hart van Pieter Breughel’ opnam, maar niet de stukken
over de Bruycker en Baertsoen, kan men slechts gissen. De haast, die hij had met
‘Kunst en Geest’ (hij kon na lang ziek-zijn ook het honorarium zeer goed gebruiken)
verhinderde blijkbaar ook zijn aanvankelijk plan tot omwerking. Hij schreef immers
aan V. Dishoeck, dat hij ze wilde geven ‘niet in hun geheel, maar ontdaan van het
actueele, zoodat het essentieele alleen ervan overblijft... Het tijdelijke en polemische
dat sommige brokken aankleeft, valt dus weg en het boek krijgt een meer synthetisch
karakter’. Bij vergelijking met de tijdschrifttekst blijkt echter heel weinig gewijzigd te
zijn. (Men zie ook V.d. W's eigen nota op blz. 135).

blz. 137: Albijn van den Abeele.
Dit opstel verscheen in Dietsche Warande en Belfort V, 1904, I, blz. 517-531. Het
werd dus geschreven in de Latemse tijd, toen hij in de vriendenkring geregeld met
‘Binus’ verkeerde (vgl. het hoofdst. ‘Sinte Martens Laethem aan de Leie’ in mijn
‘K.v.d.W. I’). Telkens wanneer V.d.W. later over de Latemers schrijft, getuigt hij van
zijn warme bewondering voor v.d. Abeele's kunst. Zo in ‘De School van Laethem I’,
(N.R.Ct 2 Juli '24, Av.). Afzonderlijk handelde hij over v.d. Abeele in de N.R.Ct van
25 Maart 1921, polemiserend met André de Ridder, die hem vergeleek met Rousseau
le douanier. Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van de dood van de schilder
en een tentoonstelling van diens werk in Sélection te Brussel.
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Men vergel. ook over v.d. Abeele de blz. 259 en volg. in het opstel over Niekerk.
blz. 138 r. 6: torve = nors, een lievelingswoord van V.d.W. in deze eerste periode,
vgl. de aantek. bij dl III, blz. 68.
blz. 139 r. 4: vette is Z. Ned. voor mest.
blz. 140 r. 8: het vliem = scherpe, fijne snede.
blz. 153 r. 4: en krast een kraaie; mogelijk schreef V.d.W.: er krast...
blz. 156 r. 2: iemand zeer-buitengewoons: als de laatste s geen zetfout was, zal
de uitdrukking ontstaan zijn naar analogie van iets buitengewoons.

blz. 157: Emile Verhaeren.
Dit opstel schreef V.d.W. ter inleiding van een voordrachtentournée van Verhaeren
in Nederland (1906); het verscheen in ‘Europa’, jaarg. 1907. Men legge het naast
de artikelen, eerder opgenomen in ‘Over Schrijvers en Boeken’ thans in het 6de dl
van Verzam. Werk opgenomen. In de N.R.Ct wijdde V.d.W. verscheidene artikelen
aan Verhaeren, zo in de bladen van 21 Sept. 1910 (opvoering van Le Cloître in
St-Baafs abdij). 12 Jan. 1911, Ocht. A (scherp over de uitspraak van Verh. e.a.
tegen de Vlaamse hogeschool) 31 Oct. 1921, Av. B. (herinneringen aan Verhaerens
laatste tijd), 29 Juli Av. B en 31 Juli 1922 Av. C. (‘Herdenking I en II, gedétailleerde
biografie, redevoeringen bij onthulling van een gedenkplaat aan zijn geboortehuis).
Aan het slot staat deze zin: “En het is in dergelijke atmospheer, dat Karel van de
Woestijne het woord zou voeren”. Deze rede vindt men in dl VI, blz. 27 en volg.; zij
vormde “Herdenking III”. Verder nog 31 Aug. '22, Ocht. A. (De Week van Ensor’ II:
het boek van Verh. over Ensor) en 13 en 20 Nov. '26, lett. Bijbl.: ‘De Roem van
Emile Verhaeren’, opgenomen in dl VI (blz. 37 en volg.).
blz. 165 voorl. r.: d -laag = moerasgrond, drijfzand.

blz. 195: George Minne.
Dit opstel is lang in bewerking geweest. 8 Juli 1906 kondigde
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V.d.W. het reeds aan Robbers aan. Herhaaldelijk verontschuldigt hij zich daarna
over uitstel, veroorzaakt door eigen ziek-zijn en doordat hij de cliché's van de
Insel-Verlag en de nodige foto's maar niet ontving. Zoals ook de inleiding bewijst,
is het stuk tenslotte geschreven aan zee. In de zomer en vroege herfst van 1907
vertoefde hij nl. lang in Uytkerke in grote afzondering. In de brief die het opstel
begeleidt zegt hij daar als op een onbewoond eiland te zitten; hij kreeg in een maand
geen brief of krant; en hij voegt toe: ‘Ik wenschte, dat het zoo voor eeuwig kon blijven
duren’. Herinneringen aan dat verblijf vindt men in ‘De Leemen Torens’, (dl VII, blz.
279 en volg.) en bijna eensluidend in het ‘Dagboek van den Oorlog’ (dl VIII, blz.
174). Daar leerde hij ‘de lesse der zee’, waardoor de inleiding betekenisvol is voor
het verstaan van zijn eigen wezen en ontwikkeling en in 't bijzonder voor zijn
zee-poëzie.
Over Minne heeft V.d.W. talrijke malen geschreven. Ik verwijs naar de figuur van
Maarten de Mensch, ideaalportret van Minne in de ‘Leemen Torens’. Het oudste
stuk is ‘George Minne en Jules de Praetere’ in ‘Vlaamsche School’ 1897 (in dit deel,
blz. 615 en volg.). Behalve de opstellen uit ‘De Schroeflijn’ (zie dit deel blz. 375),
zijn er nog vele ongebundelde artikelen naar aanleiding van tentoonstellingen in de
N.R.Ct. Zo 10 Mei 1914, Ocht. A. Driejaarlijksch Salon, I’; 6 Febr. 1920, (Minne's
eerste expositie na de oorlog), 25 Oct. 1921, Av. B. ‘Kunst te Brussel III’; 7 Oct.
1923, Ocht. ‘Moderne religieuse Kunst’; 30 Oct. 1924 Av. B. ‘Twee beeldhouwers’
(Gust. Fontaine en Arsène Matton, daarbij over Minne's ontwikkeling); 8 Maart 1925,
Ocht. C. ‘Kunst te Gent’; 3 Nov. 1925, Av. B. ‘Kunst te Brussel’; 23 Nov. 1926 Av.
B. ‘Kunst te Brussel’ (Minne gesteld tegenover Servaes); 22 Dec. 1927, Av. B.
‘Voorloopers I’. In een serie van 5 artikelen ‘Het Driejaarlijksch Salon te Gent’ uit
1922 wordt tweemaal over Minne gehandeld (N.R.Ct, 28 Aug. Av. C. en 20 Sept.
Av. A.), maar ik betwijfel of deze serie van de hand van V.d.W. is.

blz. 227: Constantin Meunier te Leuven.
Dit opstel is eerst verschenen in Dietsche Warande en Belfort, 1909, II, blz. 97-144;
het werd geschreven naar aanleiding van een
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tentoonstelling van Meunier's gezamenlijk werk te Leuven. Het inleidende gedeelte,
de sage van Admetos, nam V.d.W. vrijwel onveranderd opnieuw op in ‘De Bestendige
Aanwezigheid’; het verklaart de titel van die bundel.
V.d.W. leerde Meunier kennen ten huize van Claus; hij schreef naar aanleiding
van die ontmoeting een geestige Franse ‘Ballade pour louer l'appétit de Constantin
Meunier’, die ik in facsimile heb afgedrukt in mijn ‘K.v.d. Woestijne I’. Het vormt de
geestige tegenpool van zijn eerbiedige ontroering in de laatste alineas van dit opstel.
Ook over Meunier schreef hij een aantal beschouwingen, in de N.R.Ct, nl. 3 Juni
1909, Av. A. en 15 Juli 1909, Ocht. B. (over dezelfde tentoonstelling); 9 Juli 1924,
Av. B. ‘Const. Meunier te Gent’ (bezwaren tegen het zoeken van een sociale theorie
in M's werk); 4 Dec. 1924, Av. B ‘Kunst te Brussel’ (Meunier en Pierre Paulus, het
Waals karakter); 6 Febr. 1925, Av. C. ‘Schoonheid te Brussel’ (de opstelling v.h.
monument v.d. arbeid); 30 Juni 1928, Av. ‘Kunst te Brussel’ (retrospectieve bij
Giroux).
blz. 234 r. 19: Want voor meer dan wien is den kunstenaar luiheid de moeder van
alle zonde... Ik acht waarschijnlijk, dat aan deze vreemde woordvolgorde een
miszetting schuld is en dat V.d.W. schreef: Want voor wien meer dan den kunstenaar,
is...
blz. 239 r. 9: het poncieve (Fr. poncif) = niet-oorspronkelijke.
blz. 247 r. 25 en volg.: Een vriendelijk gastheer (hij zelf een beeldhouwer)...:
V.d.W. woonde in 1909 geruimen tijd opnieuw te Latem ten huize van de
beeldhouwer Carel de Cock, die er een opmerkelijke buste van hem maakte.

blz. 251: Maurits Niekerk.
Dit opstel werd evenals het vorige geschreven tijdens V.d.W's verblijf te Latem in
1909, ten huize van Carel de Cock. Hij stuurde het naar Elsevier een paar dagen
vóór de Rodenbachfeesten, Aug. 1909, gelijk uit een brief aan Robbers blijkt. De
Hollander Maurits Niekerk kwam door de Saedeleer in 1898 naar Latem, maar
vertrok in 1903 naar Brussel, zodat V.d.W. hem te Latem een kleine vier jaar (vanaf
lente 1899) heeft gekend. Over Niekerks
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latere ontwikkeling schreef hij tweemaal in de N.R.Ct, nl. op 21 Jan. 1909, Av. A.
‘Brussel in Beeld’ (hij constateert een gelijksoortige verandering als bij zichzelf door
het verwisselen van de stille vlakte, waar men leeft met zichzelf, voor het
grote-stadsleven), en eind Jan. 1911 (de preciese datum is mij ontgaan) ‘Twee
Schilders I’, toen hij Niekerks inzending voor een tentoonstelling te Rotterdam was
gaan zien en de lezers der N.R.Ct inleidde.
bz. 255 r. 5: zonder zelfs de artiest...: het woordje dat (zonder dat) kan in ‘Kunst en
Geest’ zijn uitgevallen, vgl. r. 7.
blz. 273 r. 11: en volgend vertellen brengt u dichter bij Niekerks werk...: zoals de
lezer misschien pas aan het eind van het opstel bevroedt, zijn nl. verschillende
Brussel-toneeltjes, die de schrijver tekent, parallelen in proza van schilderijen van
Niekerk.
blz. 279 r. 25: de Berg-van-t Hof. Dit Brussels stadsdeel met zijn evoluties in de
loop der jaren heeft V.d.W. haast geobsedeerd. Talloze malen - te veel om te noemen
- komt het in zijn Brusselse correspondenties voor, steeds aanleiding gevend voor
kleurige, maar vooral ook ironische schildering. Uit de vele voorbeelden noem ik
slechts, als voor de lezers van Verz. Werk toegankelijk, nr XI van de serie ‘Het Leven
te Brussel’, onderdeel van de oorlogsdagboeken (dl VIII, blz. 395 en volg).

blz. 283: Theo van Rijsselberghe.
Dit opstel schreef de dichter voor Elsevier op aandrang van Robbers; het bij zijn
schrijfwijze zo bevruchtende persoonlijkbekend en -bevriend zijn, ontbrak hier. Hij
vroeg Robbers om foto's om zijn geheugen op te frissen. Hij moest dan ook schrijven
(blz. 300): ‘Al weet ik van Theo van Rijsselberghe's levensomstandigheden weinig
of niets...’ Maar al was v.R. geen Latemer, hij was Gentenaar; zo vindt V.d.W. zijn
uitgangspunt in Gent en daarmee de gelegenheid tot uitwerking van een
lievelingsidee: de invloed van de Gentse geest op alle daar getogen kunstenaars.
Men vergel. bijv. in ‘De Leemen Torens’ blz. 70 en volg. (deel VII) en de bij die
passage gegeven aantekening. Men zie vooral ook in de studie over de Bruycker,
de passage aanvangend op blz. 921 van deel IV en in die over ‘Baertsoen’, blz.
945.
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In het werk van v.R. heeft hem vooral de ontwikkeling geboeid van het
impressionisme. Schrijvend over de afdeling Schone Kunsten der Gentse
wereldtentoonstelling verantwoordt hij zich (N.R.Ct 29 Mei 1913, Av. B.) hem niet
onder de Vlaamse impressionisten genoemd te hebben. Zijn tonaliteit is, zegt hij,
opgezogen door de Franse zuiderzon, niet Vlaams meer. Hij behield Vlaamse
sensualiteit, maar vergeestelijkt tot stijl. Hij is epischer, constructiever, bezonkener
dan een Claus, daardoor ook scherp portrettist. In Maart '22 wijdde hij aan v.R. niet
minder dan drie artikelen (N.R.Ct 25 Maart Av. D, 27 Maart, Av. C. en 30 Maart, Av.
B.). In deze brieven geeft hij een brede analyse van v.R.'s ontwikkeling.
Belangwekkend is vooral in de eerste brief de beschouwing over de angst bij de
evoluerende kunstenaar, of hij zich niet vergist. 21 April '26, Av. C. bespreekt hij
een nieuwe phase, die der grote, decoratieve panelen; de meester is een nieuw
gevecht te boven. Samenvattend schreef V.d.W. 17 Dec. '26, Av. B. bij de dood van
v.R. en nogeens gaf hij een gelijksoortige karakteristiek in ‘Kunst te Brussel’ 16 Dec.
'27, Av. B.
blz. 306 r. 18: Laat ik hier herhalen, wat ik elders en vroeger zei. Het opstel uit ‘Nieuw
Leven’ vindt de lezer in dit deel op blz. 885: De Les van het Impressionisme (het
herhaalde gedeelte begint op blz. 888 en loopt door tot blz. 889, nieuwe alinea); bij
vergelijking zal men zien, dat het niet blootweg herhaling is, maar dat de nieuwe
versie, vooral aan het slot, telkens is uitgebreid.

blz. 313: Emile Claus.
In April 1911 was er een Claus-tentoonstelling te Amsterdam. In Januari schrijft
V.d.W. reeds aan Robbers, dat hij een opstel in Elsevier over Claus nu actueel acht
en daarvoor het stuk over de Bruycker, waarmee hij bezig was, laat liggen. Met
Claus, die op ‘Zonneschijn’ te Astene, dicht bij Latem woonde, stond V.d.W. in een
hartelijke vriendschapsverhouding. Overduidelijk komt dat uit in ‘Dood van Emile
Claus’, N.R.Ct 10 Juni 1924, Av. B. en in de bespreking van Cyr. Buysse's boek
‘Emiel Claus, mijn broeder in Vlaanderen’, in de N.R.Ct van 25 Dec. 1925, lett.
bijblad. Het laatste vindt men in dl V, blz. 586 en volg. Een zeer
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sappig verteld relaas van de inmetseling van een gedenksteen in Claus' geboortehuis
te Vijve-St-Elooi gaf hij in de N.R.Ct van 21 Juli '26, Av. onder de titel ‘De jongste
Hulde aan Claus’. Tijdens Claus' leven schreef V.d.W. o.m. over zijn werk in ‘De
Les van het Impressionisme’, ‘Nieuw-Leven’ 1908 (hier blz. 885), in een artikel ‘Een
Tentoonstellingsmuseum’ (N.R.Ct 9 April 1908), waar wij, beknopt, gelijke gedachten
vinden als in het opstel uit ‘Kunst en Geest’, zoals de vergelijking met Streuvels, en
later op 24 Mei 1913, Av. C. in ‘De Tentoonstelling te Gent, Afdel. Schoone Kunsten
II’. In een mooie vergelijking tussen Claus en Heymans, tekent hij de eerste daar
als de Panische natuur, die zich in de natuur uitstort, er één mee wordt en die nu
Apollinisch, wijs wordt. Incidenteel komen zijn persoon en werk in vele brieven aan
de orde, vooral die aan andere Latemers gewijd zijn.
Opmerkelijk is, dat de dichter in dit opstel, van 1911, van een verering zonder
reserve blijk geeft, terwijl hij in de studies over de zogen. school of scholen van
Latem het streven naar verinnerlijking nadrukkelijk aanwijst als een afwending van
het te oppervlakkig bevonden impressionisme van Claus en vooral van diens
leerlingen. Men zou daaruit afleiden, dat die tegenstelling tijdens zijn verblijf te Latem
hem toch niet zo scherp of bewust voor ogen stond. Men vergelijke bijv. bij dit opstel
de waardering van Claus op blz. 436, waarin o.m. dit: ‘Zoodat hij met al zijn knapheid
primitief bleef tot op het ontstellende toe’.
Niet alleen de beminde Leie-schilder viert V.d.W. door hem een dag lang te laten
wandelen door zijn land en door zijn eigen schilderijen (men herkent er gemakkelijk
verscheidene, zoals het beroemde ‘koeien zwemmend door de Leie’), maar hij heeft
ook eigen liefde-rijke herinnering aan het onvergetelijk Leie-land lyrisch-schilderend
uitgezongen; de man die hier wandelt is ook V.d. Woestijne.
De beschrijving van het ontwakend landschap, gezien vanaf de molenheuvel te
Deurle vond men reeds eerder, hoewel minder uitgewerkt, in ‘Christophorus’ (dl III,
blz. 231-32) en werd opnieuw verwerkt in een der grote zeevergelijkingen in ‘De
Paarden van Diomedes’. Over deze drievoudige parallel en de interessante
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varianten schreef W. Kramer in zijn ‘Litterair-stilistische studiën’ (Groningen, 1950),
blz. 188 en volg.
blz. 318 r. 21: minder-dichter dampen. Men zal wel moeten lezen: minder-dichte; in
Christophorus: ondichte smooren.
blz. 320 r. 21: orbe (Lat. orbis) = schijf.
blz. 322 r. 8: de kets-baan (K. en G. had kletsbaan!). is de verharde weg, die naar
de molen leidt / r. 12: scherrelings = schrijdelings.
blz. 323 r. 13: zij tassen zich = zij stapelen zich (Fr. se tasser) / l. r.: laveie =
schafttijd.
blz. 324 r. 18: rusch = zode, plag.
blz. 327 r. 20: gevout = gewelfd.
blz. 328 r. 8: ombellen (Fr. ombelle) = bloeiwijze in de vorm van een parasol. / r.
18: een hul gezelligheid; hul = een samenhangende groep (vgl. een hul kinderen).

blz. 343: De Schroeflijn.
De beide bundels ‘De Schroeflijn’ kwamen eerst in 1928, V.d. W's 50ste jaar, bij De
Standaard uit. Tevoren was er reeds enige malen een plan geweest voor een vervolg
van ‘Kunst en Geest’, doch zonder uitvoering. In 1923 bood V.d.W. aan Brusse ter
uitgave aan ‘De Lens- Tweede bundel Opstellen’ en aan F. van Hecke schreef hij
5 April '24: ‘Bij Brusse is er een bundel essays “De Lens”, die dit jaar eveneens
verschijnen moet, al maakt de uitgever geen haast’. Brusse overlegde met van
Dishoeck; van de uitgave werd afgezien (nadere détails in mijn ‘K.v.d.W. II’). 6 Juni
'27 stelde V.d.W. een uitgave ‘Schilders en Schrijvers’, stukken uit Elsevier en het
literair Bijblad van de N.R.Ct aan Nygh en van Ditmar voor. Dat was dus weer
hetzelfde materiaal; Zylstra achtte voor zulk een bundel geen debiet aanwezig. Zo
moest het zijn jubileumjaar worden.
Over de door V.d.W. gemaakte keus werd al eerder gesproken; In 't bijzonder
bevreemdt het dat hij niet in het eerste deel opnam de Elsevier-opstellen over de
Bruycker en Baertsoen.

blz. 347: In Voto.
Robbers had aan V.d.W. gevraagd in Elsevier over Brueghel
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te schrijven (Sept. '13). zo mogelijk ‘iets nieuws’. 25 November '13 antwoordt V.d.W.
nog de eerste maanden geen tijd te hebben, maar in een volgende brief (niet
gedateerd, maar in ieder geval 1914) bericht hij, gezocht en, naar hij gelooft,
gevonden te hebben. Het zal heten: ‘Het hart van Pieter Brueghel’ en niet van
kunsthistorische, maar van analytisch-psychologische aard zijn. Daarmee is de
bedoeling van dit opstel, dat ‘In Voto’ werd, duidelijk getypeerd. De uitwerking en
toezending aan Robbers zal nog wel even aangelopen hebben en vertraagd zijn
door de oorlog: eerst in een brief van 30 Maart '15 deelt V.d.W. mee de proeven te
hebben behandeld, in 1915 verscheen het ook in Elsevier I, 417-434). De tijd van
ontstaan is hier belangrijk, juist vanwege het analytisch-psychologische: Brueghel
overzag hier op een wendingsmoment zijn vroeger werk en ziet mogelijkheid van
vernieuwing, gelijk V.d.W., die ook in déze figuur ten dele zich zelf spiegelt, in de
oorlogsjaren deed. Bij het slot, Brueghels droom van zijn drie-koningenschilderij,
denkt men onwillekeurig aan de eerste der ‘Goddelijke verbeeldingen’, waarvan
V.d.W. het geboorteverhaal al op Kerstavond 1911 geschreven had en de volgende
delen in zich omdroeg en weldra, te Pamel, schrijven zou.
Gelijk in het opstel over Claus, ontdekt men ook in de taferelen van Brueghels
leven menig schilderij van de meester. V.d.W. doet daarbij wonderlijk versmelten
een psychologische interpretatie van de meester en de uitspraak van zijn eigen
gemoed.
Over invloed van Brueghel op de modernen schreef V.d.W. naar aanleiding van
de Brueghel-viering (N.R.Ct 3 Juni '24, Av. B.). Hij ziet die invloed bij Laermans,
Jacob Smits en op uiteenlopende wijze bij de eerste en tweede Latemgroep. Het
meest echter bij Gust. v.d. Woestijne: diens gemoedsleven ontwikkelt zich wel
anders, doch ‘het belet hem niet Brueghel te erkennen als den meester, die hem
het beste van zichzelf aan hemzelf heeft geopenbaard.’ De invloed op Laermans
kwam later uitvoeriger ter sprake in ‘Kunst te Brussel, Voorloopers II’, N.R.Ct 23
Dec. '27, Av. B.
blz. 351 r. 10: kuytebier = bier van mindere kwaliteit.
blz. 352 r. 3 v.o.: farandool (farandole) = een volksdans, oorspronkelijk in
Z.-Frankrijk.
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blz. 354 l. r.: blinde-kalle = blindemannetje.
blz. 355 r. 1: bal-in-de-mutse, nu nog: petje-bal; vier-hoeken (in het Frans: les
quatre coins) / r. 2: aalvat = mestton.
blz. 356 r. 2 v.o.: rootgrachten = gracht of sloot, waarin (vlas) wordt geroot.
blz. 361 voorl. r.: in een schoon boek, gesteld in de Fransche taal: bedoeld is ‘Les
Moeurs et Fachons de faire des Turcs’, uitgekomen 1533, met 7 houtsneden van
Coucke.

blz. 375: George Minne als Teekenaar.
In een brief aan Robbers van 25 Maart 1924 schreef V.d.W.: Morgen gaat eindelijk
‘Minne als Teekenaar’ in zee; Robbers plaatste het opstel in Elzevier 1924, II, blz.
289 en volg.
De Elsevier-tekst heeft slechts te verwaarlozen varianten vergeleken met ‘De
Schroeflijn’, een handschr. van de Els.-tekst bezit Prof. P.v.d. Woestijne. Onder de
tekst, in De Schroeflijn, zette V.d.W. echter het jaartal 1919. Dat dit jaartal niet het
tijdstip der voltooiing aanduidt, bewijst een brief aan Robbers uit Sept. 1921 (er
stond geen jaartal boven, maar hij geeft colleges te Gent en woont in Oostende,
sinds April), waarin hij zegt over Minne als Teekenaar en over Gustaaf te willen
schrijven. Dat dit willen in dien winter geen daad werd, zal mede veroorzaakt zijn
door het ongeval dat de dichter in November 1921 trof; door een val was o.m. de
rechterarm ontwricht; bovendien leed hij veel aan rheuma en zenuwstoornissen.
Over de opstellen elders door V.d.W. aan Minne gewijd, vgl. de aantek. bij blz.
195.
blz. 375 r. 18: wij zagen, een goede twintig jaar geleden reeds...; dit slaat op het
opstel ‘George Minne en Jules de Praetere’, in de ‘Vlaamsche School’, 1897 (in dit
deel blz. 615 en volg.).
blz. 381 r. 16: zullen staan, zo is geschreven met het hschr; ‘De Schroeflijn’ had:
zullen bestaan.
blz. 382 r. 3: dan dat hij... eene geadelde werkzaamheid rijzen zou: het woordje
hij is storend overtollig; waarschijnlijk wilde V.d.W. aanvankelijk de zin anders
voortzetten.
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blz. 386 r. 26: zij het met de vervormingen, dat het medebrengen kan... voor dat zal
men wel die moeten lezen.
blz. 392 r. 3: en als eene stijgerende loutering: de schrijfwijze, met ij, bewijst wel
dat V.d.W. niet steigerende bedoelde. Zou hij dan niet stijgende geschreven hebben?

blz. 395: James Ensor: Aspecten.
Volgens de beschrijving die Gustaaf v.d.W. van Karels kamer te Latem gaf, hingen
daar aan de wand platen van Minne en Ensor, meegebracht uit de studeerkamer
in Gent. Inderdaad, deze beide kunstenaars hebben (afgezien dan van zijn broer)
zijn hele leven begeleid, zij hebben grote invloed op zijn eigen groei gehad en hij
heeft (dat geldt vooral van Ensor) zijn eigen wezen telkens in hen gespiegeld. Geen
wonder, dat V.d.W. over Ensor zeer veel geschreven heeft. In 1913 reeds eindigt
hij een beschouwing in de N.R.Ct (‘De tentoonst. te Gent, Afd. Schoone Kunsten’
IV, 16 Juni 1913, Av. C.) met de woorden: ‘Ik weet wel, waaróm ik hem boven al de
anderen stel...’ Hij sprak toen al van een bezetenheid als bij Jeroen Bosch, maar
een beheerste en van ‘de helsche uitdaging van een averechtsche mystiek’. Het
hier uit Elsevier herdrukte opstel werd kort voor de verschijning van ‘De Schroeflijn’
afgesloten; in Maart '27 beloofde hij het Robbers tegen de zomer, maar 24 November
overlegt hij over een tijdige plaatsing in Elsevier met 't oog op het uitkomen van ‘De
Schroeflijn’. De data aan het slot: 1920-1927 wijzen er op, dat de eerste onderdelen
ouder zijn. De vele hieronder te noemen artikelen in de N.R.Ct raken op menig punt
de hier herdrukte stukken, maar geven zóveel aanvullingen ook van de persoonlijke
contacten, - V.d.W. verkeerde tijdens zijn wonen te Oostende veelvuldig met Ensor
- dat ze voor een volledig beeld niet zijn te missen. Zij zijn te vinden op 16 Juni 1913,
op 6 Febr. 1920, 25 Aug. 1922 Ocht. B., ‘De Week van James Ensor I’, (ontmoeting
met E. op de dijk, E. laat teruggevonden jeugdwerk zien), 30 Aug. '22, Ocht. A, ‘De
Week van J.E. II’ de boeken van Le Roy en Verhaeren over Ensor), 31 Aug. '22,
Ocht. B., ‘De Week van J.E. III’ (de muziek van Ensors ballet), 31 Aug. '22, Av. B.,
‘De Week van J.E. IV’ (allerlei over 't ballet), 3 Sept. '22, Ocht. A., ‘De Week van
J.E.
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V’ (Ensors verkeer met vrienden in Oostende en Brussel), 29 Sept. '22, Av. C.,
‘Schoonheid te Oostende III’ (over enige nieuwe schilderijen v.E.), 27 Maart '23 Av.,
‘Nieuws over Kunst III’ (Ensor als illustratie van de stelling: de besten en oprechtsten
veranderen technisch omdat ze innerlijk veranderen), 31 Maart '23, Ocht. A., ‘Kunst
buiten Brussel I’ (de vraag wordt gesteld: Is E. een religieus schilder?), 31 Maart
'23, A. (vervolg van 't vorige), 14 Oct. '23, Ocht. B., ‘Kunst te Brussel IV, Moderne
Religieuse Kunst’ (Ensors inzending in het Salon d'art religieux moderne: ‘Christus
en Licht wekken in hem gelijkwaardige aandoeningen’), 11 Nov. '23, Ocht. B. ‘Kunst
te Brussel, Salon des Aquarellistes’ (over E. als illustrator van Mallarmé), 30 Sept.
'26, Av. C. ‘Bij James Ensor I’ (bezoek bij E., tekening van zijn ontwikkeling: ‘E. heeft
overwonnen, zijn penseel hoeft geen rapier meer te zijn, het is ook de roede niet
meer, waarmee hij zich placht te geeselen’), 5 Oct. '26, Ocht. A. ‘Bij J.E. II’ (nieuwste
ontwikkeling, tot ‘couleur pure’), 6 Oct. '26, Av. D. ‘Bij J.E. III’ (verder over blijde
loutering der kleur. Doel wordt: uiting v.e. gemoedstoestand, slechts te omschrijven
als zielsverheffing, teken van eindelijke rust).
blz. 416 r. 22: lijden aan bovarysme, vgl. over bovarysme de aantek. bij dl VI blz.
399.

blz. 425: Constant Permeke.
Het hier herdrukte opstel verscheen in Elsevier, 1925, II, blz. 1 en volg. en is in 1924
geschreven, d.w.z. in de tijd dat V.d.W. het Vlaamse expressionisme reeds volop
leerde waarderen. De tekst heeft slechts onbetekenende variaties van die uit Elsevier,
waarvan het handschrift in bezit is van prof. P.v. de. Woestijne. Tussen Oct. '13 en
Nov. '28 schreef V.d.W. (afgezien van incidentele vermeldingen) minstens 6 maal
over Permeke's werk in de N.R.Ct; men kan er de ontwikkeling van de schilder
volgen, maar ook die van de kunstwaardering van de dichter. De stukken zijn:
‘Onafhankelijke schilders’, 6 Oct. '13, Av. B. (van de 50 exposerenden zijn slechts
te onthouden Anne de Kat, Servaes en Permeke; P. is de meest eigenaardige; men
zou spreken van
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enigszins gewilde originaliteit, als men zijn haast argeloze, maar spirituele
ontvankelijkheid niet kende); ‘Kunst te Brussel III’, 25 Dec. '20, Ocht. A. (enige
passages over Latem als in ‘De Schroeflijn’). Interessant is hier v.d.W's nog
aarzelende houding tegenover 't expressionisme: ‘ik aarzel niet, aan me zelf te
bekennen, dat ik tegenover de jongste kunstproductie sta als een vreemdeling, die
hier meer komt om te leren dan om te waardeeren’. Hij roemt in P. kracht,
oprechtheid, noodzakelijkheid; ‘Kunst te Brussel V’ 27 Oct. '21, Av. B. (parallelle
strekking met ‘De Schroeflijn’, maar nog meer reserve, meer biografie); ‘Kunst te
Brussel’, 1 Oct. '25, Av. B. (schets van de ontwikkelingsgang, verder doorgaand
dan ‘De Schroeflijn’; nu, in '25), is P. op 't platteland, en weer naar de natuur gewend);
‘Kunst te Brussel’ 5 April '28, Av. (na overgangstijd van zee-gezichten nu, in de
Centaure, krachtiger dan ooit en deels nieuw; voordracht nog geconcentreerder);
‘Kunst te Brussel’, 22 Nov. '28. Av. B. (weerlegging van vergissingen: het brutale
zou zijn grootsheid zijn, hijzelf zou primitief zijn en primitieve menselijkheid
uitbeelden, zijn kleur zou onsmakelijk zijn. V.d.W. meent: Zijn zeestudies waren
hygiënische kuur, zijn landschappen zijn nu geen onderwerpen maar coloristische
problemen; tegelijk doorvoelt hij mensen in liefde en humor).
blz. 428 r. 8: pladijs, Z.-Ned. = schol.
blz. 434 r. 15: ... deel van uitmaakten. Hierna volgde in het handschr. een passage
over Latem, die in ‘De Schroeflijn’ werd weggelaten. Zij volgt hier:
‘Samenkomsten waren daar het natuurlijk gevolg van, en even natuurlijk, weze
het ook onbewust, werden deze samenkomsten een brandpunt van onderlinge
vorming. Een jong dichter was onder deze menschen; hij werd uitgenodigd tot
voorlezen, en deed het, uit Shakespeare en uit Ruusbroeck, uit onze Middeleeuwsche
lyriek als uit Platoon, al naar de lange gesprekken het meebrachten. Hij herinnert
zich, hoe het streng-doctrinale katholicisme van een paar leden der kleine
vergadering - allen trouwens waren meer of minder religieus aangelegd - aan de
wijsheid der eeuwen werd getoetst. Ook de jongst-verschenen boeken werden in
de discussie betrokken. Zoo werden op enkele weken afstand “Monna
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Vanna” en “Als wij dooden verrijzen” met al de noodige wijding voorgedragen en
aangehoord. En wel te verstaan stond dit alles ver van leerzuchtig verorberen of
paedagogisch bedoelen’.
blz. 435 r. 7: hij wijst bij de vorming... hier is m.i. een fout ingeslopen: naar de zin
moet er iets staan als: hij droeg bij tot de vorming

blz. 443: Gustave van de Woestijne.
Dit opstel verscheen in Elsevier 1927, I, blz. 393 en volg. V.d.W. dateert het ook
1927; tot driemaal toe (brieven van 2 Maart, 26 Maart, 11 Juni '27) verontschuldigt
hij zich wegens vertraging. Het handschrift van de nagenoeg volledig gelijke
Elseviertekst is in bezit van prof. P.v.d. Woestijne. Het stuk is van belang voor
V.d.W's jeugd, maar vooral voor de Latem-tijd en de onderlinge verhoudingen daar.
De onvoltooide en onuitgegeven Mémoires van Gust. v.d.W. vormen daarbij een
zeer gevoelige aanvulling; verscheidene passages kon ik uit hen citeren in mijn
‘K.v.d.W. I’
Dit opstel, aan het eind van 's dichters leven geschreven, geeft een samenvatting
van de ontwikkeling tot dan toe. Met weglating van de jeugdherinneringen, meer
samenvattend over Latem, maar in het laatste deel vrijwel letterlijk vertaald vindt
men dit opstel terug in het deeltje door de dichter aan zijn broer gewijd van de
Collection Peintres et Sculpteurs Belges, 1931, oorspronkelijk het voorwoord voor
de retrospectieve in het Palais des Beaux-Arts, 1929. In de N.R.Ct heeft V.d.W. ook
meermalen het werk van zijn broer besproken; ik laat hier weer de voornaamste
titels volgen: 22 Febr. '13 Av. B. ‘Pour l'Art’ (hier gewezen op vrome ernst v. 't
innerlijk, gepaard met opmerkingsgeest v.e. subjectief psycholoog, vooral in
portretten); 26 Oct. 21, Av. B. ‘Kunst te Brussel’ (geheel parallel, sommige gedeelten
woordelijk, met passages over Latem in ‘De Schroeflijn’); 14 Oct. '23, Ocht. B. ‘Kunst
te Brussel IV, Moderne Religieuse Kunst’ (het schilderij de H. Maagd en de schilder);
3 Juni '24 Av. B. ‘Brueghel-viering’ (zie de aantek. bij Brueghel, blz. 347); 2 Juli '24,
Av. A. ‘De School van Laethem I’ (over de eerste groep, als in De Schroeflijn; onder
de voorgelezen litt. wordt nu ook genoemd Maeterlinck's ‘La
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vie des Abeilles’); 5 Juli '24 Av. A. ‘Kunst in Vlaanderen, De School van Laethem
III’ (belangrijke vergelijking tussen de eerste en tweede groep); 19 Nov. Av. B. en
20 Nov. Av. B. '25 ‘Kunst te Brussel, Gust. v.d. Woestijne’ (bij een tentoonstelling
van 40 doeken; hoofdgedachten als in ‘Schroeflijn’: eenheid van persoonlijkheid,
niet-litterair enz., maar dit hier aan de stukken gedemonstreerd).
In enige boeiende, bij de weduwe van Gust. v.d.W. berustende brieven uit 1919
geeft de dichter zijn oordeel over het tijdens de bezetting ontstaan, expressionistische
werk, waarvan de schilder foto's zond.
blz. 450 r. 8: misschien dieper betreurd, om zijne milde...; in ‘De Schroeflijn’ stond
achter betreurd, het hier weggelaten dezer, dat onmogelijk is in te passen. Wel is
mogelijk, dat V.d.W. schreef: deze, terugslaand op Meester; een dergelijke herhaling
in een los demonstrativum is bij hem niet ongewoon.

blz. 467: Aanvulling enz.
Dit opstel over Frits van den Berghe is, voorzover mij bekend, niet elders verschenen;
V.d.W. dateert het niet; het zal wel stammen uit de tijd van 't pers-klaar-maken van
‘De Schroeflijn’. Over v.d. Berghe heeft V.d.W., afgezien van enige opmerkingen
bij verzameltentoonstellingen, in de N.R.Ct pas laat geschreven. Twee
belangwekkende stukken zijn ‘Kunst te Brussel’, 23 Jan. '27, Ocht.B. (o.m. over
v.d.B's vernieuwing in Holland. Deze typering: ‘een overweldigende sensualiteit, die
hare tragiek na zich meesleept, niettegenstaande een galgenhumor, die tot mystieke
onrust opvoert’) en ‘Kunst te Brussel’, 4 Dec. '28, Av. B. (indeling van 't werk na de
oorlog in 3 perioden: I humaniteit, tragisch in humor; II zelfverdieping, complexiteit
van wat hem physisch en psychisch beroert; III een soort metaphysica, waarvan de
abstracte mens, in confrontatie met het Universum, middelpunt is. Maar hij is geen
philosooph, die ideeën wil schilderen).
Opmerkelijk is, dat V.d.W. behoefte gevoelde naast zijn broeder en Permeke ook
v.d. Berghe te behandelen, maar dat hij hun
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medestander Gust. de Smet, over wien hij toch herhaaldelijk schreef, buiten ‘De
Schroeflijn’ liet.
blz. 472 r. 6: bij voorstemming...; zo ook in ‘De Schroeflijn’; men zal wel moeten
lezen: voorbestemming.

blz. 479: Prosper van Langendonck.
Het als I aangeduide, op zich-zelf staande stuk is, volgens onderschrift in het
handschrift (bezit van Prof. P.v.d.W.) de rede, uitgesproken in de Kon. Vl. Academie
3 Juli 1923. Gepubliceerd werd het in het lett. Bijbl. van de N.R.Ct, 20 Maart '26; 3
kleine alinea's (in de Schr. en dus hier weggelaten) gingen in de N.R.Ct vooraf,
meldend dat hij schrijft op 15 Maart, dag waarop v.L. 65 jaar zou zijn. In de N.R.Ct,
8 Juni '22 gaf hij een verslag van een ‘academische zitting’ op 7 Nov. met de
redevoeringen van Toussaint, Hegenscheidt en Roelants.
blz. 486 r. 4 en 5: V.d.W. citeerde v.L. hier niet geheel zuiver. Doordat hij blijkbaar
vooral zijn geliefdste dichters uit het hoofd citeerde, slopen hier en daar foutjes in.
Zowel voor v. Langendonck als voor andere auteurs zijn de citaten voor deze uitgave
nauwkeurig gecontroleerd.
blz. 487 r. 3 v.o.: Ik ben de laatste geweest... Vóór deze zin heeft het handschrift
deze weggelaten woorden: ‘en het is de glorie van mijn broeder, Maurice Roelants,
dat hij, de jongste onder onze dichters, in zijn hart de liefde heeft gevonden, die aan
Prosper van Langendonck, in zijn laatste levensbewustzijn wat teederheid heeft
gebracht en de zekerheid, dat men hem beminde’.

blz. 488: Prosper van Langendonck II.
Dit stuk sluit onmiddellijk bij I aan. Ik ben het in de N.R.Ct of elders niet
tegengekomen. Waarschijnlijk voegde V.d.W. het voor ‘De Schroeflijn’ aan I toe,
om tegenover het aspect van de volstrekt Arme als tegenpool de Heldhaftige te
stellen.
blz. 494 r. 23: was de absolute onwezenlijke; verbeterd uit Schroeflijn wat de
absolute...
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blz. 494: Prosper van Langendonck III.
Dit onderdeel is een enigszins bewerkte herdruk van het artikel in N.R.Ct, 16 Oct.
'26, lett. bijbl.: ‘Het Werk van Pr. van Langendonck I’; het was dus een bespreking
van de uitgave van v. Langendonck in de W.B. van 1926. Een vervolgartikel (bijblad
van 23 Oct. '26) begon hij ‘Hoe nu stond... onze eigene jeugd, hier blz. 502; ook dit
artikel werd enigszins uitgewerkt. Dit tweede deel is minstens even belangrijk voor
de kennis van V.d.W. als voor die van v.L. Men vergelijke verder voor beschouwingen
over Pr. van Langendonck van V.d. W's eigen hand, naast de opstellen onder
‘Gedenkenissen’ verenigd (blz. 549 en volg.), ook de Kroniek der Gedichten in de
(Groene) Amsterdammer 15 Juni '13, naar aanleiding van van Hecke (dl V, blz. 215)
en de door Joris Eeckhout uitgegeven college-dictaten over Van-Nu-en-Straks. Veel
belangrijk materiaal over de verhouding tussen beide dichters ligt nog in brieven
bewaard; het een en ander daarvan publiceerde Toussaint in zijn ‘Marginalia’; in
mijn ‘K.v.d.W. I’ haalde ik ook menige briefpassage aan (zie bijv. over de tijd van
‘Vlaanderen’ en de jaren voor de oorlog blz. 286-87 en 339-40).
blz. 496 r. 3 v.o.: de allerjongste philteren van onze poezie: het woord philter zal
V.d.W. gevormd hebben via 't Fr. philtre van 't Gr. philtron = toverdrank.
blz. 497, voorl. r.: Pâle étoile du soir, messagère lointaine. Het gedicht, waarin
deze regel voorkomt is ‘Het Dal’ (uitg. '26, blz, 87), waar de tweede strophe aldus
inzet.
blz. 499 r. 8: bewandelt, zo ook in Schr. voor: bewandelen.
blz. 505 l. r.: dan heeft hij... verbeterd uit Schr.: daar heeft hij.

blz. 510: Charles van Lerberghe.
De drie onderafdelingen van dit opstel verschenen het eerst in het lett. bijbl. van de
N.R.Ct respect. 13, 20 en 27 Jan. 1923. Dat V.d.W. grote liefde en bewondering
had voor het werk van V. Lerberghe, zal niemand verwonderen, die let op velerlei
overeenstemming in beider aard en levenslot, zoals dat in dit opstel uitkomt; zij
brachten hun jeugd in soortgelijke omstandigheden door, beiden waren schuchtere,
wondbare eenzamen, ontleders van
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hun eigen leven en gevoelens, gevoelig voor en uitbeelders van de sfeer, beiden
zoekers van het absolute en dat bovenal vindend in de zee. Trouwens ook de
wezenlijke verschillen tussen beide dichters blijken overtuigend in deze
beschouwingen. Hoewel beiden Gentenaars zijn heeft er geen persoonlijke omgang
plaats gevonden.

blz. 535: Brieven van Charles van Lerberghe.
De beide onderdelen van deze studie verschenen 't eerst in het lett. bijblad van de
N.R.Ct op 18 April en 19 Sept. '25; volgens de datering in ‘De Schroeflijn’ zouden
ze in '24 zijn geschreven. Kleine wijzigingen slechts werden met 't oog op de
compositie van den bundel aangebracht, zoals het begin: ‘Severin, dien ik hierboven
het voorrecht had bij u te introduceeren’. Dit hierboven zou in de N.R.Ct betekend
hebben: in kranten van ruim 2 jaar geleden!
In de citaten van v.L. kwamen in ‘De Schroeflijn’ vrij veel onjuistheden voor, soms
storende fouten. De laatste zullen te wijten zijn aan de zetter, maar ook V.d.W. was
slordig, liet bijv. woorden uit. Alle teksten zijn vergeleken; het heeft weinig zin alle
verbeteringen op te sommen. Slechts een voorbeeld van een zinstorende fout, blz.
547 r. 6: j'ai pris sans y penser... le parti d'essayer de voir son papa'; Schroeflijn: la
part: d'essayer... Sommige woorden door V.d.W. weggelaten zijn toch niet zonder
een, meestal beperkende betekenis. Schrijvend over de vertoning van ‘Les Flaireurs’,
zegt v.L. (blz. 545, r. 16) ‘car ma petite pièce, en scène, et mal jouée comme elle
le fut l'autre jour, est une chose inconcevable; het gecursiveerde liet V.d.W. uit. En
als hij over mogelijke correcties van de “Chanson d'Eve” spreekt, laat V.d.W. hem
in “De Schroeflijn” schrijven “entre nous, j'en ai par-dessus la tête!” Hier (blz. 544,
l. r.) is de juiste lezing hersteld: entre nous, j'en ai presque par-dessus la tête!’
blz. 547 r. 22: tenzij in een enkel, boven aangebrachte en laatste geval; de woorden
boven aangebrachte blijven mij duister; misschien schuilt hier in ‘De Schroeflijn’ een
fout.
Behalve de in dl IV opgenomen opstellen over van Lerberghe
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schreef V.d.W. nog een bespreking van diens ‘Chanson d'Eve’ (N.R.Ct 17 April '26),
die men vinden kan in dl VI, blz. 192.

blz. 549-587: Gedenkenissen.
De zes onder deze titel saamgebundelde opstellen stammen alle uit het lett. bijblad
van de N.R.Ct en wel: Van-Nu-en-Straks 31 Maart '23; Hulde aan Aug. Vermeylen
21 April '23; Virg. Loveling 8 Dec. '23; Aug. Snieders 2 Mei '25; Victor Dela Montagne
29 Aug. '25 en Pol de Mont 16 April '27. Ze werden in ‘De Schroeflijn’ vrijwel
ongewijzigd herdrukt. De beperkte personenkeus voor deze ‘Gedenkenissen’ valt
op en zal wel in de eerste plaats met de plaatsruimte samenhangen. Immers niet
alleen liet hij herdenkingsartikelen over Noord-Nederlanders uit dezelfde periode
ter zijde (Verwey, Leopold, v. Deyssel), maar eveneens ‘Herdenking van Guido
Gezelle’ (1924). ‘Hugo Verriest of het drievoudig Geluk’ (1922) enz. Voor de
aanvulling van deze rubriek vergelijke men dus deel V. Over Van-Nu-en-Straks en
de herdachte auteurs vindt men ook buiten het lett. bijblad in de N.R.Ct
correspondenties, ten dele opgenomen in de keuze in deel VI. Voor de ontstaanstijd
van N.V. en Str. is interessant ‘Taveernen’ (VI, blz. 530). Van Vermeylen werd
menige karakteristiek gegeven naar aanleiding van zijn optreden in 't openbaar, met
name in de verslagen van de Rodenbachfeesten, (24 en 25 Aug. 1909), op
‘Vlaanderens Kunstdag’ (19 Juli 1911) en bij de Verriest-hulde (19 Aug. 1913).
Belangrijk zijn ook de college-dictaten over Van-Nu en-Straks, niet in deze uitgave
opgenomen, daar ze geen authentieke tekst van V.d.W. bevatten, maar uitgegeven
door Joris Eeckhout (Litt. Profielen nr VIII). Voor Virginie Loveling vergel. men
‘Virginie Loveling gevierd’ I en II, N.R.Ct 1 Mei en 2 Mei 1912 Av. B.
blz. 572: In het bezit van prof. P.v.d. Woestijne bevindt zich een ‘Afscheidwoord
voor Victor de la Montagne’, gedateerd 5 Sept. 1915 (2 bladz. van V.d. W's klein,
gedrongen schrift); afgezien van de eerste alinea, is dit dezelfde tekst (met enige
détail-varianten) als ‘Herdenkenissen’ V. Het was bedoeld als eerste nr van een

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

741
‘Nieuwe Reeks’ van de kroniek der poëzie in de (Groene) Amsterdammer. Het bleef
echter tien jaar in portefeuille. Een zin werd in 1925 toegevoegd; het is de
ontroerende bekentenis op blz. 575, r. 16: ‘Al blijft mij de troost te weten...’ enz.
blz. 579: Over Pol de Mont vergelijke men allereerst het voorafgaande stuk
‘Van-Nu-en-Straks’; verder de bespreking uit ‘Vlaanderen’ van de 2de druk
‘Lentesotternijen’, in dit deel blz. 723 en de volgende correspondenties in de N.R.Ct:
‘Vlaamsche Litteratuur te Brussel’, 23 Nov. 1907 (een oppervlakkig-Flamingantische
rede v. de M.); ‘Pol de Mont over Fransch-Vlaanderen’ (N.R.Ct 11 Oct. 1909, Av.
C.); ‘Vlaanderens Kunstdag’ (18 en 19 Juli 1911, Av. B.); ‘De militaire Hervorming
VII’, 1 Maart '13, Av. C. (de Monts type van welsprekendheid); ‘Ter eere der van
Eycks’, 11 Aug. '13, Av. B. (rede bij onthulling v.h. standbeeld te Gent). Incidenteel
wordt d.M. herhaaldelijk genoemd. Zie ook de college-dictaten. Over de verhouding
van de jonge V.d.W. tot de Mont, vgl. Dr G. Meir: ‘Pol de Mont’ en mijn opmerkingen
daarbij in ‘K.v.d.W. I’ blz. 65-68.

blz. 587: Maurice Maeterlinck.
Dit opstel is het eerst, geheel ident. verschenen in het lett. bijblad der N.R.Ct 2 Sept.
'22; aangezien het ter gelegenheid van M's zestigste jaar is geschreven (29 Aug.
'22) kan de datum 1921, die er in De Schroeflijn onder staat, niet correct zijn. Dit
stuk streeft - als jubileum-stuk - naar een maximum van waardering. In vroegere
artikelen is V.d.W's oordeel herhaaldelijk veel scherper. 4 Jan. 1909, Av. B. bespreekt
hij ‘Ariane et Barbe-bleu’ en zegt dat nergens ‘het valsche’ in zijn werk zo sterk is.
Hij ging nl. te werk volgens het recept voor een symbolistisch werk van Muhlfeld in
‘Le Petit Symbolard’: ‘neem abstracties, geef ze een naam, breng ze in een conflict
waar de uitkomst onontkomelijk is en laat ze schijnbaar-diepzinnige dingen zeggen!’
Op 28 Jan. 1909, Av. A. bespreekt hij ‘Monna-Vanna in den Muntschouwburg’; hij
acht het stuk zeer hybridisch, te vaag als historisch-, te werkelijk als sprookjesstuk.
In ‘De Strijd’, 12 Jan. 1911, Ocht. A. polemiseert V.d.W. heftig tegen Maeterlinck,
Verhaeren
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en Lemonnier vanwege hun houding inzake een Vlaamse hogeschool. Hij zegt o.m.
(te leggen naast blz. 592), dat M. de Vlaamse ziel in zich vaster grond wilde geven
door Ruusbroec, wat uitliep op dilettantisme en verraad aan de Cierheit der
geestelijker Bruloft gepleegd. In 1911, 13 Nov. Av. B. vindt men ‘De Nobelprijs van
M. Maeterlinck’, waarin vooral de stelling, dat M's type Gents is, uitvoerig verdedigd
wordt. ‘Der Fall Wagner en het geval Maeterlinck’ is de titel van twee brieven in
1912. In het tweede (14 Mei, Av. B.) gaat het over strubbelingen bij een
Pelléas-opvoering, maar komt hij ook terug op de Nobelprijs. Men leest daar, dat
M. de philosooph werd, waar men misschien in 't land van Swedenborg naar snakte,
‘al zou hij, als dusdanig in het land van Suso en dat van Ruusbroec wel wat verdacht
blijven’. 23 Jan. '23, Av. A. ‘M. Maeterlinck’, schrijft V.d.W. spottend over diens
bedanken voor de Frans-Belg. Akademie.

blz. 597: Georges Rodenbach.
Men las dit opstel het eerst in het lett. bijbl. van de N.R.Ct op 22 Dec. '23. Niet minder
scherp is het artikel ‘Een Belg over Holland’, N.R.Ct 6 Juli '24, handelend over
‘Evocations’, gebundelde journalistieke impressies van R. over Walcheren en Holland.
V.d.W. oordeelt het ‘een bijna elegant litteratuurspecialiteitje zich de anatomist te
toonen van het verderf’.

blz. 603: Dood van Iwan Gilkin.
Eerste publicatie in het lett. bijbl. N.R.Ct 4 Oct. 1924; de datum, die V.d.W. zelf in
‘De Schroeflijn’ opgaf (1925) is dus onjuist. De wijze, waarop dit artikel, zo rijk aan
materiaal, tot stand kwam, toont wel bijzonder duidelijk, hoezeer de geestelijke
cultuur van zijn tijd hem als een levend bezit ter beschikking stond. G.v. Severen,
in die jaren huisvriend, noteert nl. in zijn ‘K.v.d. Woestijne’ (Collection Nationale)
blz. 31: ‘L'étude sur Georges Eekhoud et l'article nécrologique d'Iwan Gilkin lui furent
inspirés dans le train par la lecture des journaux du matin, conçus pendant le trajet,
rédigés currente calamo au restaurant et expédiés à Rotterdam le soir même’.
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blz. 613: Ongebundelde Opstellen.
Deze opstellen werden hier in historische volgorde gerangschikt; die van dl IV lopen
van 1897-1913 en handelen zowel over letterkunde als over plastische kunsten. Zij
werden allen in tijdschriften geplaatst, nl. De Vlaamsche School, Vlaanderen, het
Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, Nieuw-Leven en Elsevier. Bijdragen in
dagbladen en in de Amsterdammer vindt men in de delen V en VI.

blz. 615: George Minne en Jules de Praetere.
Al was er na de oprichting van Van-Nu-en-Straks scheiding gekomen tussen Pol
de Mont en de jongeren, er bleef toch samenwerking vooral waar het folklore en
beschouwing van beeldende kunst betrof. Deze eerste studie over Minne en de
Praetere, interessant om de opvattingen van de 19-jarige over symbolisme, mystiek
enz., droeg V.d.W. bij in de Monts ‘De Vlaamsche School’ 1897, blz. 291-297. Ook
in het latere ‘Kunst en Leven’ staat hij onder de medewerkers.
Aan het opstel zijn 4 afbeeldingen toegevoegd van platen van de Praetere, nl.
Smart, Passie, Ontwakking en Ziel van Avond. Welke tentoonstelling aanleiding
was tot deze beschouwingen wordt niet vermeld.
blz. 616 r. 15: de Oneindigheid gezien door een geweten. Het woord geweten is
hier gebruikt als het Fr. conscience, dat zowel geweten is als bewustzijn. Zo ook
blz. 624, r. 19.
Van hetzelfde jaar 1898 zijn twee kleine bijdragen in ‘Onze Vlagge’ (hier niet
herdrukt), nl. ‘Antwoord op het ingesteld enkwest over de daad van Em. Zola’ (2
blz.) en ‘Folklore-Goêvrijdag-Paternosterken’ (mededeling van een Paternosterken,
gehoord in 't Meetjesland, variant van een in ‘Rond den Heerd’ gepubliceerd, 1 1/2
blz.)

blz. 625: Proletarische Poëzie en Mevrouw Roland Holst.
Met dit stuk begint de reeks van beschouwingen over wezen, voorwaarden,
elementen en ontstaansproces der poëzie, die V.d.W. in ‘Vlaanderen’ publiceerde.
Hij trad in de redactie in Octo-
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ber 1904 en werd in Januari 1906 redactiesecretaris. Van 1904 af werden zijn
bijdragen een geregelde Litteraire Kroniek. De besproken auteurs worden telkens
als aanleiding gebruikt voor algemene beschouwingen. De dichter heeft zelf deze
essays nooit gebundeld en nam ze later ook slechts ten dele voor zijn rekening; ze
blijven echter voor zijn ontwikkelingsgang belangwekkend. Hoe hij later, in 1911,
critisch en ten dele afwijzend stond tegenover de theorieën van 1904-1907, kan
men overtuigend beleden vinden in de aanvang van zijn ‘Kroniek der Gedichten’ in
‘de Amsterdammer’ (dl V, blz. 9-12).
Reeds in dit opstel naar aanleiding van ‘De Nieuwe Geboort’ uit ‘Vlaanderen’ I,
1903, blz. 134, houden hem vooral bezig de verhouding in de poëzie tussen gevoel
en rede, en die tussen maatschappelijke overtuiging en dichterlijke individualiteit.
blz. 626 r. 5: zuivere poëzie noem ik deze, die alleen van de zintuigen des menschen,
inspiratief, afhangt. Men stelle hiertegenover de uitspraak in de Amsterdammer in
1911: Van mijn vast geloof, dat poëzie alleen zinnelijke resultante was, heeft nauwere
omgang met de echtste dichters mij de dwaling geleerd.
En reeds eerder, in 1911, schreef V.d.W. zijn de Bruyckerstudie, dit ook voor
eigen dichtergeest zo openbarende stuk wat de verhouding betreft van kunstenaar
en wereld, dat men naast de Vlaanderen-opstellen tot goed begrip niet missen kan
en waarin men o.m. leest: ‘Ik heb in der tijd - men moge het mij vergeven! - geen
poëzie willen erkennen dan in de zinnelijkheid. Ik was er toen niet ver van af aan
alle kunst, en niet het minst voor de plastische, deze eenige ontroerende voorwaarde
te stellen. Ouder worden is mij wijzer worden geweest’ (zie deel IV, blz. 916).
Naast ons opstel legge men mede tot verstaan van V.d. W's evolutie de
beschouwingen over ‘De Vrouw in het Woud’ en ‘A. Verwey en H. Roland Holst’ uit
de ‘Kroniek der Gedichten’ (dl V, blz. 197 en 256 en volg.).

blz. 637: De uitdrukking der Poëzie en Giza Ritschl.
Dit in ‘Vlaanderen’ I, 1903, blz. 275 en volg. gepubliceerde opstel is, naast de
uiteenzettingen over rythme, rijm en beeld,
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vooral belangrijk om de inleiding: het gedicht als lyrische autobiografie. V.d.W. is
deze opvatting trouw gebleven, al onderging zijn waardering van gemeenschap en
volk voor de taak van de kunstenaar, beslist wijziging, speciaal door de ervaringen
van de oorlog, zoals men in dl VIII, passim kan nalezen. Over Giza Ritschl vergelijke
men ook de korte kritiek op blz. 801.
blz. 637 r. 11 en 12: omdat onze daden thans niet kunnen zijn, - dan overdrachtelijk
uitgedrukt, - die van helden...: ik vroeg mij menigmaal af, of de gedachtengang niet
eist het streepje achter zijn te verplaatsen tot na dan (niet kunnen zijn, dan overdrachtelijk uitgedrukt - enz.)

blz. 653: Gevoel en begrip en de laatste ‘Verzen’ van H. Gorter.
Gepubliceerd in ‘Vlaanderen’ II, 1904, blz. 319 en volg. Naast dit afwijzend oordeel
legge men de bespreking van het ‘Klein Heldendicht’ op blz. 811 en vooral die over
‘Pan I en II’ uit de Kroniek der Gedichten’ (V, blz. 140 en 149). Hier bewondert hij
weliswaar volledig, omdat ‘Pan’ hem een individualistisch-impressionistisch gedicht
is, maar ondenkbaar haast zou in 1904 de passage zijn, die aanvangt (V, blz. 151,
r. 3): De rede, de gelouterde en gesublimiseerde rede, zij is misschien de opperste
en zeker de minstgenaakbare poëzie...
blz. 656 r. 8: vele, lees: velen.
blz. 664 r. 3: gewetens-staat = bewustzijns-staat (Fr.: conscience).

blz. 675: Eenige dichters.
Kroniek uit ‘Vlaanderen’ II, 1904, blz. 419 en volg. Laat V.d.W. ook hier de poëzie
zijn oorsprong vinden in zintuigelijk gevoel, men geve volle aandacht aan de passage
op blz. 677, waar hij spreekt van een geestelijk eind-stadium, dat de zinnelijke
impressie te boven gaat: dat ze ... me een volheid, een verrassende duidelijkheid
van doorzicht geeft, die me verwonderd laat worden om een beter zijn in me...
blz. 680 r. 9: Victor de Meyere.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

746
Met de M. stond V.d.W. aanvankelijk in levendig verkeer. Hij was de man, die hem
in de kring der Van-Nu-en-Staksers binnen leidde, met wie hij samen ‘Werk’ uitgaf,
lang in vriendschap verbonden bleef en die enigen tijd zijn mede-redacteur was. In
de college-dictaten over Van-Nu-en-Straks doceerde de dichter: ‘Van de Woestijne
werd ontdekt door Vict. de Meyere, aan de Bom voorgesteld...’ Over de pijnlijke
breuk tussen ‘Vlaanderen’ en de Meyere, vgl. mijn ‘K.v.d.W. I’, blz. 284.

blz. 699: Beeld en Woord.
Litteraire Kroniek, ‘Vlaanderen’ II, 1904, blz. 508 en volg. blz. 704 r. 9: weet ik
me-zelven een gedicht te moeten danken aan 't begieten ... in mijn tuintje, van
ruischende salade. Men zal hier moeten denken aan het gedicht uit ‘Verzen’,
eveneens in ‘Vlaanderen’ 1904 opgenomen, waarvan de tweede strophe aanvangt:
Ons liefde lijkt het kruid dat gietend' hovenier
met kilte warme...

blz. 713 r. 15: René de Clercq.
Op zijn colleges te Gent zei V.d.W. na verteld te hebben van de Clercqs eerste
gedichten, die hij, rondtrekkend, in herbergen voordroeg: ‘Stilaan, onder invloed
van K.v.d.W. ging de Clercq aan het dichten van zeer eenvoudige volksliedjes’
(Eekhout; ‘Litt. Profielen’ VIII, blz. 137). Zij kenden elkaar van de universiteit; waren
één in verering van Gezelle; de Clercq bezocht V.d.W. ook in Latem. Over zijn
bundel ‘Gedichten’ schreef hij in de Amsterdammer (dl V, blz. 122).
blz. 714 r. 14: van ons die, spijtig, anders zijn... Een zelfde bijna jaloersche spijt niet
als anderen onmiddellijk voor het volk verstaanbaar te zijn, beluistert men ook in
‘Een Pantheon’ (N.R.Ct, 3 Oct. '22, Av. B).
blz. 719 r. 11: Adama van Scheltema. Op de hier gegeven voorstelling van
Scheltema's talent wordt voortgebouwd in de bespreking van ‘Eenzame liedjes’ (blz.
819) en in de beide artikelen in
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De Amsterdammer, over ‘Van Stilte en Strijd’ (dl V, blz. 21) en over ‘Eerste Oogst’
en ‘Meidroom’ (dl V, blz. 34).
blz. 721 r. 22: Willem Gijssels. Diens werk werd opnieuw besproken in een aan
verscheidenen gewijde Kroniek der Gedichten (V, 246).
blz. 723 r. 8: Pol de Mont, vgl. de aantek. bij blz. 579.

blz. 729: Jezus de Nazarener en Rafaël Verhulst.
Eerst gepubliceerd in ‘Vlaanderen’ III, 1905, blz. 41 en volg. Raphael Verhulst was
om zijn ‘Jezus de Nazarener’ ten tweeden male bekroond (eerst door de stad
Antwerpen voor het toneelstuk ‘Vorst en Volk’). Deze ongemeen-felle kritiek van
V.d.W. is een parallel van Vermeylens ‘Prof. de Ceuleneer en de Academische
Ploertocratie’ in ‘Vlaanderen’ 1904. Men vergelijke ook onder de eerste
N.R.Ct-stukken ‘Nog eene Academie’ (dl VI, blz. 207).
blz. 734 r. 17: cheiragrisch - jichtig / strem, lees: stram / r. 20: kijtieve drankjes =
verraderlijke, prikkelende.

blz. 747: De Geschiedenis van het Gedicht.
In dit stuk, afgedrukt in ‘Vlaanderen’ III, 1905, blz. 203 en volg., heeft V.d.W. het
volledigst zijn toenmalige poëzietheorie ontvouwd met verwerking van allerlei
elementen uit de voorgaande kronieken. Het heeft gediend als een voordracht voor
de Gentse studentenvereniging ‘Ter Waarheid’. Hij hield zich in deze tijd intens
bezig met een physo-psychische, wetenschappelijke analyse van het gedicht en de
dichterlijke scheppingsactie; hij gebruikt zelfs het woord ‘chemisch’ (blz. 760). In
een brief aan de Bom (5 Sept. 1905) leest men: ‘Intusschen tracht ik na te gaan,
wat het zeer natuurlijke ding is, heet Poëzie’. Hij meende dat uit zijn onderzoek
‘wellicht een nieuwe dichtleer ontstaat, die buiten metaphysieke woordenvergoding,
de echte kon zijn, of een corridor naar de echte. Want voor mij is poëzie een
natuurfunctie’. Hij noemt daar dan ook het zoeken naar die dichtleer de reden zijner
Kronieken in Vlaanderen. Over de literatuur, waarop hij steunt, en de mate van
oorspronkelijkheid, vgl. men Dr Matth.
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Rutten: ‘De esthetische opvattingen van K.v.d. Woestijne’ (Luik 1943). Het probleem
is hem zijn hele leven blijven boeien, al leek hem de hier gevolgde methode later
niet bevredigend meer. Op 23 Febr. 1908 hield hij te Antwerpen een lezing over
‘Wat is Poëzie’ (vgl daarover een brief aan de Bom met alleraardigste
karikatuurtekening in mijn ‘K.v.d.W. I’ illustratie nr 18), die, naar de verslagen, veel
overeenkomst had met dit opstel. Later sprak hij over hetzelfde onderwerp, kritisch
gestemd tegenover eigen vroegere theorieën, te Brussel; de tekst van die voordracht
vindt men in dl V, blz. 593 en volg. Ook in zijn colleges te Gent kwamen de hier te
stellen vragen telkens aan de orde en in zijn besprekingen van velerlei dichtwerken
wordt aan deze aspecten aandacht gewijd.

blz. 791-868: De Gedichten, Tooneel, Romans, Letterkunde.
Onder het eerste hoofd, overgenomen uit de 4de jaargang van ‘Vlaanderen’ (1906)
zijn een reeks, in de verschillende afleveringen verschenen, poëzie-besprekingen
verenigd. Enigen van de hier besprokenen (Huibrecht Haenen, Evert Temme) zijn
voor de huidige lezer reeds onbekende namen geworden. Dezelfde methode is
gevolgd voor in gelijke kronieken behandeld toneelwerk of toneelstudies, romans
en werken over letterkunde. Slechts stond de bespreking van Hellens': ‘En ville
morte’ in ‘Vlaanderen’ onder het hoofd ‘Kunst’. Twee kleine stukjes zijn, als van
weinig belang, weggelaten, nl. bij de romans een kritiekje op ‘Huis ter Aar’ van
Jeanne Reyneke van Stuwe (VI. IV, blz. 143) en onder ‘Tooneel’ een stukje, als een
gesprek ingekleed, over ‘Falco’ van Om. K. de Laey.
Verschillende afleveringen van ‘Vlaanderen’ werden gesloten met een rubriek
‘Uit de Tijdschriften’, die niet ondertekend is. Juist tijdens V.d.W's secretariaat zal
hij aan die rubriek minstens hebben medegewerkt; toon en stijl doen het ook soms
vermoeden. Toch is de zekerheid te gering om enkele interessante beschouwingen
(het meeste is natuurlijk eenvoudig opsommend) in Verz. Werk op te nemen. Ik
noem als voorbeeld Vlaand. IV, blz. 394, waar bij de vermelding van een opstel over
Rodenbach in de XX Eeuw door Dr Jul. de Boer, een hooggestemde ontboeze-
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ming wordt gegeven over Rodenbachs betekenis voor de herlevende Vlaamse
cultuur o.m. aldus: ‘Die zonne-laaiende Geest, gezaaid door Gezelle, gekoesterd
door pastor Verriest, opengebloeid voor de eeuwigheid in Rodenbach, en verder in
zaad uitgestrooid, over de gansche gouwe: thans is hij aan 't gedijen zóó, dat onze
trots er nauw durft aan gelooven...’ Over Rodenbach schreef V.d.W. menigmaal
enthousiast; toch is de stijl hier eer die van de Bom.

blz. 837: Franz Hellens: En ville morte.
Voor persoon en werk van Franz Hellens, met wie V.d.W. vóór de oorlog intiem
verkeerde, had de dichter grote waardering. Herhaaldelijk heeft hij diens werk
bewonderend besproken, waarbij ons een besef van innerlijke verwantschap opvalt.
Men zie in dl VI de rubriek Frans-Belgische Letteren en de aantekening bij de
opstellen over Hellens.

blz. 852: Oscar Wilde.
Dit opstel met zijn vernietigend oordeel is in 't bijzonder van belang tegenover de
critici, die in V.d.W. een in wezen met Wilde verwante dandy wilden en willen zien!

blz. 865: Aernout Drost: De Pestilentie van Katwijk.
Bij het schrijven van deze aankondiging was aan V.d.W. nog niet bekend, dat slechts
een beperkt deel van de Pestilentie door Drost zelf werd geschreven. Dat hij op de
keurboekjes van Schreuder zo de aandacht ves igt, vindt zeker ook zijn reden in
het feit, dat hij zelf voor deze serie een vertaling van d'Aurévilly op zich genomen
had, die echter nooit is verschenen en waarvan geen sporen te vinden zijn.

blz. 869: Het verloren Getijdenboek van Turijn.
In 1903 was verschenen ‘De Vlaamsche Primitieven’; V.d.W. heeft in deze jaren,
waarschijnlijk mede met de bedoeling een financiele levensbasis te scheppen, zich
toegelegd op kunsthistorische studies. Zo zien wij hem op uitnodiging van de Bom
medewerken aan het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen.
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Behalve deze studie over het Getijdenboek, in het Mei-Juni nr 1904, verscheen in
dat van Juli-Oogst een bespreking van de Tentoonstelling van het Boek te Gent,
die echter voor een zo groot procent refererend is, dat een herdruk bij de beperkte
ruimte niet te wettigen was. Wat de kunsthistorische conclusies betreft in het wel
opgenomen stuk, inzonderheid die, welke gemaakt worden op grond van
reminiscenties aan werken der van Eycks, vergelijke men voor de huidige stand
van het onderzoek Dr Fr. Lyna: De VI. Miniatuur in de 15e en 16e Eeuw in
‘Geschiedenis der VI. Kunst’ onder leiding van Stan Leurs, I, en wel blz. 222-225.

blz. 885: De Les van het Impressionisme.
Dit opstel verscheen in de eerste jaargang van ‘Nieuw Leven’ N.R., 1908, blz.
112-119. Het stond daar onder een algemene titel ‘Aantekeningen en
Gevolgtrekkingen’, waarbij een noot mededeelt: ‘Onder deze rubriek stelt de schrijver
van deze korte stukken zich voor, uit gebeurtenissen op gebied van Kunst en Leven,
te Brussel of in Vlaanderen, de les te trekken, die gebeurtenissen voor hem waren,
of hunne beteekenis, en deze currente calamo neer te schrijven. Deze kleine
opstellen beoogen niets, dan zeer subjectieve uiting. De lezer gelieve ze aldus op
te nemen’. Hoewel het tijdschrift nog in de jaren 1909 en 1910 bestond, heeft V.d.W.
de aangekondigde reeks niet voortgezet. Wel droeg hij in 1909 drie ‘Liederen’ bij.
Hij zal tot medewerking zijn aangespoord door Firmin van Hecke, die redacteur en
door Adolf Herckenrath, die uitgever en vanaf 1909 ook redacteur was. V.d.W.
voelde in deze tijd zich in de bestaande tijdschriften niet op zijn gemak en zocht
naar nieuwe wegen. Aan Vermeylen schreef hij in 1909: ‘In Holland gevoel ik mij
als een hond in een kegelspel. En in Vlaanderen is er geen enkele tafel, waar ik op
mijn gemak aanzitten kan’. Aan Vermeylen en Firmin van Hecke legde hij plannen
voor een eigen poëzie-tijdschrift, De Seizoenen, voor; daarna nam hij zeer actief
deel aan de voorbereiding voor de uitgave van ‘De Boomgaard’. Persoonlijke grieven
deden hem tenslotte weigeren in ‘De Boomgaard’ samen te werken met Paul-Gustave
van Hecke; daar deze in 1908 en '09 ook deel uitmaakte van de redactie van ‘Nieuw
Leven’, is het mogelijk, dat een zelfde reden hem ook
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kopschuw maakte daar verder mee te doen. (vgl. mijn ‘K.v.d.W.’ I, blz. 342 en volg.).
Grote gedeelten van dit opstel vindt men terug in de studie over van Rysselberghe
uit ‘De Schroeflijn’. Daar verwijst hij ook naar dit oudere artikel (zie de noot op blz.
306). Typisch is echter, dat men ook hier leest: Laat me toe hier me-zelf, uit een
vroeger opstel aan te halen (blz. 888 r. 5): inderdaad herdrukt hij hier weer enige
bladzijden uit een kort tevoren verschenen artikel in de N.R.Ct, nl. ‘Een
Tentoonstellingsmuseum’ (2e brief), N.R.Ct, 9 April 1908. Het is opvallend, dat zowel
dit artikel als ‘De Les van het Impressionisme’ door hem zijn voorzien met de datering
‘Brussel, 7 April’; de beide stukken zijn dus practisch tegelijk geschreven. Over zijn
waardering van Claus vgl. de aantek. bij blz. 313.
In de tekst van ‘Nieuw-Leven’ komen verscheidene evidente zetfouten voor, die
verbeterd werden. Bovendien zal men wel moeten lezen blz. 887, r. 5: trouwens
alle groote kunstenaars; in N.L. stond: als groote...

blz. 893: Jules de Bruycker.
Dit opstel vond men, rijk geillustreerd, in Elsevier, 1912, I, blz. 30 en volg. V.d.W.
heeft dit stuk met grote graagte geschreven; hij kende de Bruycker uit zijn
romantische Gentse Jeugd en had grote sympathie voor hem. Reeds in brieven uit
1910 wordt het opstel aan Robbers toegezegd onder toevoeging van enthousiaste
lof voor de etser. Een reden te meer tot schrijven is, zegt hij, dat de Br. zeer eenzaam
is, dit draagt met al de kracht der ironie en het ook zeer arm heeft. Als echter in April
1911 te Amsterdam een tentoonstelling van Claus komt, laat hij een studie over
diens werk voorgaan. Toen Robbers het de Bruycker-stuk ontvangen had, vond hij
't waarschijnlijk te omvangrijk, want V.d.W. schrijft hem, dat hij 't mag besnoeien;
dit kan mede de oorzaak zijn, dat het pas 1912 in Elsevier kwam. Hij schreef, zegt
de dichter, dit opstel ‘met wijding’ en R. kan dat zien aan het schrift: ‘hoe voller ik
ben van een onderwerp, hoe meer moeite ik er mij op geef, des te kleiner ga ik
schrijven. En daar kan ik nu eenmaal niets aan doen: c'est plus fort que moi’. Dit
stuk werd dan ook voor een
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groot deel zelfexpressie; het is een der belangrijkste documenten voor V.d. W's
zogen. anarchistische tijd. Het roept daarnaast in een met prachtig brio geschreven
impressionistisch proza (de Prondelmarkt! blz. 908-911) een beeld op van het Gent
in het laatst der 19e eeuw. Des te verwonderlijker is het, dat hij het bij de
samenstelling van ‘De Schroeflijn’ terzijde liet. Veel van dit opstel, maar ook vele
boeiende aanvullingen vindt men in een serie van drie prachtige artikelen in de
N.R.Ct 1922 (26 Febr. Ocht. A., 27 Febr. Av. B., 28 Febr. Av. B), stukken die een
toekomstige bundeling van V.d. W's ‘Schilderboek’ dringend gewenst maken. Ook
in de serie ‘Het driejaarlijksch Belgisch Salon’, speciaal nr IV (N.R.Ct 31 Aug. '22,
Av. B.) komt de Bruycker uitvoerig aan de orde, maar - gelijk reeds eerder werd
opgemerkt - het is twijfelachtig of deze serie van V.d. W's hand is.
Men vergelijke ook nog de 3 brieven ‘Kunst te Gent’ in 1926 (N.R.Ct, 26 Febr.,
Av., 3 Maart, Av., 7 Maart Av.).
blz. 897 r. 12: het Patershol. In het jeugdwerk vindt men een ‘Fragment’, opgenomen
in de almanak van ‘'t Zal wel gaan’ van 1900 en herdrukt in dl III, blz. 975 en volg.,
waar het Patershol en zijn bewoners met veel gelijke détails, maar geheel
geromantiseerd, worden beschreven. Vgl. de aantek. in dl III bij blz. 975.
blz. 903 r. 28: de Kalle. Het portret van deze psychopaath tekent V.d.W. in geuren
en kleuren in ‘De Leemen Torens’, vgl. de aantek. in dl VII bij blz. 233.
blz. 907 r. 27: pladijzen = schollen.
blz. 913-919. Deze gehele passage over de verhouding van kunstenaar en wereld,
over de enig-grote kunst gegrondvest in liefde, is van uitnemende betekenis voor
het verstaan van den ‘individualist’. V.d.W. en voor de ontwikkeling van zijn
poëzie-credo. Vgl. hierbij de aantek. bij dit dl IV, blz. 625.
blz. 923 r. 4: Overdag beklommen wij ... de hoogten van het Gravenkasteel: een
breder herinnering aan deze jeugd-tochten in ‘Het Oudheidkundig Congres V’,
opgenomen in dl VI, blz. 243.

blz. 937: Albert Baertsoen.
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Elsevier publiceerde dit opstel in 1913, I, blz. 201 en volg. 13 Juni '12 schreef V.d.W.
aan Robbers, dat hij hem Baertsoen toezendt, maar in een volgende brief bericht
hij al weer het te moeten laten liggen door ‘woedende hooikoorts’. In het najaar was
hij geheel op (16 Oct.: ‘Ik ben geheel op, heb geen geheugen meer, ben overspannen
tot het uiterste. Werken is mij uiterst moeilijk. Rust kan ik mij echter niet gunnen...
ik moet maar altijd voort. Hoe 't eindigen moet, weet ik niet’) Baertsoen, klaagt hij,
ligt er nog steeds. Als hij er aan voort wil, ontvluchten de gedachten. Eindelijk, eind
December, zendt hij het stuk en voegt toe: ‘Ik ben dood-op en de dokter eischt, dat
ik van lucht verandere...’ Ik citeer deze klachten niet zonder zin: het is de moeite
waard te weten onder welke zware druk deze zo stromende, schijnbaar gemakkelijk
geschreven stukken ontstonden.
Ook over Baertsoen schreef V.d.W. later meermalen in de N.R.Ct. Naar aanleiding
van een grote tentoonstelling van diens werk wijdt hij aan hem een ‘Kunst te Brussel’
in 1921 (3 Maart, Av. B.). Hij prijst hier zijn picturale grootsheid; hij roemt de stoerheid
in het louter-objectief bedoelde werk, waaraan echter het subjectieve, - bittere
melancholie in onafwendbare naaktheid een mens openbarend - pas de diepe
waarde geeft. Bij de dood van de schilder schreef hij twee uitvoerige artikelen: ‘Albert
Baertsoen †’ (20 Juni '22, Av. B.) en ‘De Kunst van Albert Baertsoen’ (22 Juni '22,
Av. B.). In het eerste tekent hij hem opnieuw als ‘de gevangene van Gent’, maar
ook als de kranke naar lichaam en ziel: 't gevecht met den Engel was in hem
geweldig, de Engel zou nooit overwinnen. In het tweede artikel verdedigt hij B.
tegenover de onderschatting der jongeren, als degene die 2 generaties vóór hen
prae-impressionist was en anderzijds voorloper van het expressionisme. Hij, de
schijnbaar objectieve, uitte zijn ziel in de donkere avondstemming van het werk en
in de structurele binding van zijn bitterheid in strakke vormen, gelijk Dürers
geometrische Melancholia. Ook in de inleiding der drie brieven ‘Gentse Kunst’ (26
Febr., 3 en 7 Maart '26) typeert hij hem als de typisch Gentse naast Minne en de
Bruycker.
blz. 937 r. 2: Wij, Vlamingen, genieten eene gezondheid, die nationaal
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is. Dit thema heeft V.d.W. gaarne en veel in humor en satire verwerkt. Zie ‘Bieren’,
(dl VI, blz. 319) en vooral ‘De Belg aan Zee’ en de aantek. daarbij (dl VI, blz. 606).
Hier wordt het uitgangspunt voor een psychologische analyse van zijn generatie.
blz. 942 r. 10: o, Dezen hebben misschien het licht der kimmen gezien. Hoezeer
V.d.W. hier zijn eigen levensgang bedoelt, blijkt uit de duidelijke toespeling op de
titel, die hij bestemde voor zijn drieluik der laatste bundels: Het Licht der Kimmen.
(Zie deel II, aantek. blz. 798).
blz. 945 r. 24: Albert Baertsoen dan is, eerst en vooral, een Gentenaar. Opnieuw
een zeer geliefkoosd motief in V.d. W's beschouwen en psychologisch ontleden van
kunst en kunstenaars! Breedvoerig met telkens dezelfde hoofdgedachten en allerlei
varianten, handelt hij over de Gentse kunstenaar in de studies over Minne, van
Rysselberghe, Maeterlinck, van Lerberghe, Hellens, de Bruycker en in ‘De Leemen
Torens’. Parallel toont hij in Meunier de invloed van Leuven. Men vergel. de aantek.
bij blz. 70 in dl VII.
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Aantekeningen bij deel V
Algemene aantekening.
Karakter en bedoeling der aantekeningen zijn in dit deel gelijk als bij deel IV; men
vergelijke daar de algemene aantekening. Opgave van de paginering bij de
oorspronkelijke publicatie der opstellen is, als overtollig, bij het weekblad ‘De
Amsterdammer’ nagelaten; de weekdatum vindt men onder ieder stuk. Waar
publicaties van V.d.W. over het aan de orde zijnde onderwerp in de aantekeningen
bij dl IV zijn opgesomd of bij dl VI logischer te vermelden zijn, wordt naar die
aantekeningen verwezen.
De bijdragen over Nederlandse Letterkunde in dl V opgenomen werden door de
dichter zelf niet gebundeld, ten dele zelfs niet gepubliceerd. Wel zijn er plannen
geweest. Uit brieven aan de Bom in 1913 blijkt, dat V.d.W. met de W.B. te A'dam
onderhandelde over 2 bundels: I, theoretisch ‘Over Dichtkunst’, II, practisch ‘Over
Dichters’. Een aantal is echter in de beide delen van ‘Over Schrijvers en Boeken’,
uitgave van het K.v.d.W.-Genootschap in 1933 en 1936 herdrukt. De stukken die
deel uitmaakten van de ‘Kroniek der Gedichten’ zijn bijeengehouden; hier en bij
groep II (Opstellen over Nederlandse Letteren) is de historische volgorde alleen
doorbroken om de verschillende artikelen over één auteur bijeen te plaatsen,
aangezien dat ook V.d. W's eigen methode was in ‘De Schroeflijn’. Alle in dit deel
opgenomen stukken zijn verschenen tussen 1911 en 1929, die over Franse Letteren
tussen 1916 en 1929.
Handschriften van de opstellen uit dit deel zijn slechts in enkele gevallen bewaard;
evidente spellingfouten of miszettingen zijn zonder meer verbeterd; wijzigingen van
ogenschijnlijk corrupte teksten of vermoedens daaromtrent worden verantwoord.
De
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citaten, vooral uit poëzie, die soms oncorrect bleken, zijn gecontroleerd en zo nodig
in de juiste vorm hersteld.

blz. 7: Kroniek der Gedichten.
V.d.W. begon deze Kroniek in de jaren vóór de oorlog (eerste: 13 Aug. 1911); ze
werd door het uitbreken van die oorlog onderbroken. In October 1915 werd een
nieuwe reeks aangevangen, die echter slechts 4 artikelen omvat. Deze kroniek toont
duidelijk een nieuwe phase in de ontwikkeling van V.d. W's poëzie-theorie en van
zijn oordeel over bepaalde auteurs. Men vergelijke daarover de aantekeningen bij
de kronieken in ‘Vlaanderen’ in deel IV. Uit deze kroniek werden twee besprekingen
van Verhaeren gelicht, die behoorden ondergebracht te worden bij de
Frans-Belgische Letteren (de eerste twee in dl VI). Tussen de Kroniekstukken vindt
men in ‘De Amsterdammer’ nog een artikel ‘Gent Tentoonstellingsstad’ (27 April
1913), dat als een zuiver-informatorische journalisten-bijdrage geheel buiten het
kader valt en niet is herdrukt.

blz. 9-13: Inleiding.
De kentering in V.d. W's theoretische opvattingen aangaande poëzie wordt hier
onomwonden gedemonstreerd, (vlg. blz. 10, r. 26: omdat in me-zelf al die theorieën,
of bijna allen, als kaartenhuisjes zijn ineengestuikt). Niettemin is zij, vooral in
Vlaanderen, waar men de ‘Amsterdammer’ natuurlijk niet algemeen las, door velen
niet duidelijk waargenomen. V.d.W. heeft steeds zeer onbevangen gestaan tegenover
wat hem aanvankelijk vreemd was, maar zijn waarde proefondervindelijk bewees.
Dat komt niet het minst uit in zijn oordeel over muziek en beeldende kunsten (zijn
leren waarderen bijv. van het expressionisme). Een der ergste dingen, die hij een
kunstenaar kon verwijten was niet te durven veranderen en dus niet te groeien;
telkens haalt hij in zijn schilderskritieken met instemming de spreuk aan ‘l'homme
absurde c'est celui, qui ne change jamais’.

blz. 13-21: Edmond van Offel.
Men legge deze bespreking naast die over 't proza van ‘Naar
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't Levend Model’ (deel V, blz. 629). Ook daar het verwijt: gebrek aan een homogene
persoonlijkheid. Over Stan van Offel schreef de dichter bij diens dood ‘Na den dood
van Stan van Offel’, N.R.Ct 3 Oct. '24, Av.B. Daar vindt men ook weer de
karakteristiek van Edmond: niet een sterke persoonlijkheid, maar van de drie broers
de innigste en misschien de nobelste.

blz. 21-43: Adama van Scheltema.
Te leggen naast de besprekingen in ‘Vlaanderen’ (dl IV, blz. 719 en 819).
blz. 22 r. 5 en volg.: De titel van een boek... Deze passage is zeer opmerkenswaard,
wanneer men denkt aan V.d. W's eigen, weloverwogen en dikwijls meermalen
gewijzigde titels (men vergel. in dl II de aantek. over de titels van zijn ‘drieluik’!)
blz. 30 r. 5: Niet omdat ik acht, dat zelfs een systeem... Deze en de volgende
zinnen vormen een duidelijke formulering van V.d. W's houding tegenover
ideeën-poëzie in deze jaren. Doorlopende illustratie van dit inzicht is het gehele
tweede artikel.

blz. 43-56: F.v. Eeden: Het Lied van Schijn en Wezen II.
Dit is de enige maal in heel V.d. W's kritisch oeuvre, dat een werk van v. Eeden
besproken wordt. (Incidenteel komt zijn naam meermalen voor). Op zichzelf zegt
dat niets; hij had een vrijwel onbegrensde bewondering voor Jac. van Looy, maar
schreef nooit over hem. (wel, enthousiast, in brieven). Van Eeden ‘lag’ van den
beginne aan V.d.W. slecht; men proeft dat ook hier, niettegenstaande de bewuste
bedoeling hem in zijn genre zover mogelijk te waarderen. Men vergelijke ook in het
herdenkingsstukje voor Van Deyssel (blz. 527) ‘Voor ons die zoo goed als allen in
de aesthetisch-blijde-en-ruime atmospheer van het katholicisme waren grootgebracht,
was, veel meer dan voor de Hollanders, van Eeden een beminnelijk-moderne
voortzetter van de dominees, wier litteratuur men juist wilde wraken’. In het nr. van
ste

D.W. en Belf. uitgegeven bij V.d. W's 50 verjaardag, droeg ook v.E. een artikel
bij. V.d.W. schrijft daarover ironisch aan de Bom: ‘Fred. v. Eeden, die schijnt te
gelooven, dat ik mijn twintig-jarig
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jubileum vier en vreest, dat ik wel iets beloof’ (brief van 1 Maart 1928). Vergel. ook
de opmerking over van Eedens gefingeerde hartstocht in ‘Willem Kloos, Verzen III’
(blz. 299 boven), en over zijn moraliserend toneelwerk in dit 5de deel, blz. 257 en
volg.
V.d. W's eigen opvatting van poëzie der ‘Wijsheid’ vindt in dit opstel weer een
duidelijke formulering op blz. 46, onder: doorleden leven heeft me levensregelen
opgeleid die, onder de minste beroering, schoonheid kunnen worden.

blz. 56-93: Albert Verwey.
In het bijzonder hier is het zinvol naast deze drie artikelen uit 1912 en dat uit 1913
over Verwey's drama's (blz. 256), te leggen ‘Albert Verwey’ verschenen in de N.R.Ct
in 1925 (dl V, blz. 564 en volg). En reeds in 1913 vindt men veel gelijksoortig
uitgesproken in het stukje over Guttelings ‘Doorgloeide Wolken’; zie in dit 5e deel,
blz. 193-195. Aangezien deze aantekeningen zich onthouden van
waarderings-oordelen, is het hier niet de plaats de juistheid van V.d. W's
beschouwingen over Verwey te toetsen. Maar wel mag er op gewezen worden, in
hoe sterke mate deze stukken, behalve als een conscientieuse poging om Verwey's
theorie en diens werk in zijn ontwikkeling op hun waarde te schatten, belangrijk zijn
voor het verstaan van V.d. W's eigen bezinning in deze overgangstijd. Naar de aard
van zijn dichternatuur, die anders was dan die van Verwey, was er in hem een
zekere instinctieve afweerhouding en waakzaamheid, die - geheel in het midden
gelaten in hoeverre hij Verwey recht deed - hem tevens dwongen tot zelfonderzoek.
Vandaar bijv. de lange inleiding van het tweede stuk over de betekenis van de eigen
poëzie voor de dichter. (blz. 73 en volg.). Uit wat hij in 1925 zegt aan Verwey te
danken, blijkt hoezeer hij aan de ontmoeting en de wrijving van beider persoonlijkheid
groeide, of zich de in leven en tijd zich voltrekkende groei bewust maakte. Ik moge
de lezer verder verwijzen naar mijn uiteenzettingen in ‘K.v.d.W. I’, blz. 505-517.
blz. 67 r. 27: lectuur...; in de Amsterd.: lectures.
blz. 75 r. 22: Hij ként niet alleen...; alleen is verbeterd uit de Amsterd.: allen.
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blz. 76 r. 5: die ze zelf verrijkt heeft; in de Amsterd. stond: die ze haar zelf verrijkt
heeft; ik heb haar moeten schrappen.
blz. 77 r. 11: en het vrijste teeken... is...; verbeterd uit de Amsterd.: men het vrijste
teeken... in.
blz. 88 r. 10: de harmonische ‘nous’...; in de Amsterd. stond, onbegrijpelijk in
plaats van het Griekse ‘nous’: ‘vous’.
blz. 90 r. 6: lees hier noch van Looy noch Erens over na... in de Amsterd. las men:
lees hierna van Looy noch Erens over na.
blz. 92 r. 11: in alle oprechting... Zo las men in de Amsterdammer: men vraagt
zich af, of V.d.W. dit ook schreef, al is een miszetting uit oprechtheid psychologisch
weinig aannemelijk. Laatste alinea: Gelukkig volgt op Aarde... De hier aangekondigde
bespreking van ‘De Nieuwe Tuin’ en volgende bundels is nooit verschenen.

blz. 93-102: Winkler Prins en Boutens.
De tegenoverstelling van het natuurgevoel bij Winkler Prins en Boutens vormt,
hoewel het niet is uitgesproken, een parallel met de door V.d.W. in zijn
schildersopstellen herhaaldelijk aangewezen tegenstelling tussen de impressionisten
en luministen à la Claus en de naar verinnerlijking strevende Latemers.
Over Jan Jans vergelijke men ‘Plastische Verzen’ (V, 640).

blz. 102: Geerten Gossaert en Annie Salomons.
De bewondering van de dichters Gossaert en V.d.W. was wederkerig. Gossaert
schreef als Eugène Gericke een (niet gebundeld) stuk ‘Boutens en V.d. Woestijne
als overgangsdichters’, (Ons Tijdschrift, Nov. 1913); hij woonde een tijd lang te
Brussel en verkeerde er met V.d.W.; het is voor beiden typisch, dat zich uitvoerige
gesprekken ontsponnen over de eisen van de schone alexandrijn.
Persoonlijk contact was er ook met Annie Salomons; zij ontmoette V.d.W.
verscheidene malen. Zij ontving hem tijdens zijn voordrachten-tournee in 1908 te
Utrecht (hij las er, omdat zij het zo bewonderde ‘De Vrouw van Kandaules’ voor);
in Aug. 1912, op een gezellige avond van het Taal- en Letterkundig congres te
Antwerpen, droeg Annie Salomons verzen voor o.m. van V.d.W.; ze
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haperde op een adjectief en de dichter, die er bij zat, maakte een gebaar het ook
niet meer te weten. In Jan. '12 was A.S. te Brussel komen spreken over ‘De Vrouw
in de Nederlandse Letterkunde’; V.d.W. en zijn vrouw haalden haar met bloemen
af.
blz. 110 r. 8: gebrek dan dat der beheersching...: zo meende ik te moeten verbeteren;
in de Amst.: gebrek dan (maar dit woord zeer onduidelijk) beheersching.

blz. 112-122: P.N. van Eyck.
In mijn ‘K.v.d.W. I’ blz. 510 heb ik een brief van v. Eyck tot Verwey gericht geciteerd
naar aanleiding van deze bespreking. Voor het bewustzijn van v.E. zelf schept hij
juist op dezelfde impulsieve wijze als V.d.W., onder de aandrang van een plotselinge
ontroering of gebeurtenis. En dit juist in tegenstelling met Gossaert. V.d.W. zag in
ieder geval niet het andersgeaard-zijn van de poëzie bij v.E. en Verwey. Een
misverstand ontstond door de noot bij ‘Medousa’ in ‘De getooide Doolhof’, door
V.d.W. begrepen als een zinnebeeldig-construerende verklaring van de titelfiguur,
terwijl alleen bedoeld was de loop van het gehele verhaal tot begrip van het
afgedrukte fragment samen te vatten. Het is bijzonder jammer, dat V.d.W. over het
werk uit Van Eycks tweede periode nooit geschreven heeft. Na dit opstel uit 1912
(het enige) zou men nieuwsgierig zijn naar zijn reactie op ‘Inkeer’ en ‘Voorbereiding’.
blz. 114 r. 11: in zijne meest brooze wisseling verstard; in de Amsterd.: in zijne
meest-brooste wisseling verstand.
blz. 119 r. 6: De geest des dichters is niet meer de kever... Deze zin vormt een
merkwaardige reminiscentie aan een gedicht uit ‘De Kuische Suzanna’, waarin men
leest (dl I, blz 360):
... ... ... Als een avond-late hommel:
hij stoot zijn hoofd, hij slaat zijn vleug'len stuk
ter glanz'ge venster-ruite op 't lamplicht tuk;
en het is koppig leven, 't is geluk
waar hij van sterft...

blz. 120 r. 17: aandoet; verbeterd uit de Amsterd.: aandoen.
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blz. 122-130: René de Clercq.
Te vergelijken is het stukje in ‘Vlaanderen’ gewijd aan de Clercq's ‘Liederen voor
het Volk’ (dl IV, blz. 713; zie ook de aantek. daarbij). Voorts het opstel over Siska
van Daelen e.a. (de Clercq en de ‘gezonde’ traditie), dl V, blz. 252, en V.d. W's
Gentse collegedictaten.
blz. 123 r. 19: Hier is in de tekst een storende drukfout ingeslopen; tussen Ledeganck
en de Clercq moet een punt staan in plaats van een komma.
blz. 126 r. 25: maar waar een groote keurigheid... Deze zin is op eerste lezing
moeilijk te volgen, omdat waar aansluit bij aan in het veel verder geplaatste:
zeggingswaarde van geven. In het tussenliggende is wijl aangekweekte strengheid
gekozen elliptisch voor: wijl ... strengheid gekozen was.

blz. 130-140: Hélène Swarth.
Trots de ongezouten kritiek hoort men in dit stukje een verholen spijt. Dat is
begrijpelijk, als men weet, dat H. Swarth een dergenen was, die hem gewekt hadden
voor de poëzie, zoals dan ook in menig jeugdvers haar invloed onbetwistbaar is.
Een aantal uitspraken in artikelen en brieven toont de ontwikkeling van zijn
waardering. Als de Bom indirect weergeeft wat V.d.W. te Antwerpen zeide in zijn
voordracht ‘Wat is Poëzie?’, leest men o.a.: ‘Op zestien jaar was de poëzie hem:
Helène Swarth en Sully Prudhomme...’ In de studie over van Langendonck vertelt
V.d.W. van zijn eerste kennismaking met de poëzie van Kloos en bekent, dat die
hem afwendde van Pol de Mont en zelfs van H. Swarth, wier vrouwelijk dwepen
voor de jongeling niet verstaanbaar was. Aan de Bom schreef hij in Mei 1907: ‘Toen
ik heel jong was, deed ik, op de baan van de Mont en Helène Swarth, ook litteratuur,
maar toen wees de Meyere mij op uw groep, gij, Pr. van Langendonck, Hegenscheidt
en de negatieve kracht Vermeylen’. En de volkomen omslag: Als men in 1908 voor
‘Vlaanderen’ Hollandse medewerking wil vragen, worden de namen genoemd van
Gorter, H. Swarth en Verwey. V.d.W. schrijft dan aan de Bom voor H. Swarth niets
te voelen: ‘Het werk van Gorter draagt toch
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nog een leven en dat van de oude blauwkous is niet dan gipsafgietsel van
lang-versleten beeldwerk’. In de Groene zei hij dat natuurlijk meer parlementair.
Men vergelijke ook de korte karakteristiek op blz. 182 van dit 5de deel.

blz. 140-156: H. Gorter: Pan I en II.
ste

Men leze naast dit stuk, V.d. W's waardering van Gorter op diens 60
(dl V, 538) en de oudere artikelen in dl IV opgenomen.

verjaardag

blz. 141 r. 21: Het Griekse citaat is uit Aeschylus' Prometheus (vs 89-90); het is niet
helemaal correct. Ook als men de lezing ποντίου ϰύματυς kiest inplaats van het
meervoud ποντίων ϰυμάτων, behoort tussen deze beide woorden nog τε ingevoegd
te worden.
blz. 150 r. 16: gepubliceerd o.a. door Pater Ivo Struyf...: pater Struyf vertaalde
eind 1907 of Jan. 1908 een aantal Kongolese fabels in D.W. en Belfort. Deze fabels
troffen V.d.W. zeer; hij schreef er over in de N.R.Ct 30 Jan. 1908 (‘Kongoleesche
Fabels’) en opnieuw 25 Febr. 1908 (‘Een Kongoleesche Parabel’). Hij komt tot de
conclusie: ‘De Belgen gaan nog wel wat van de Kongoleezen te leeren hebben,
vrees ik’.
blz. 151 r. 3 en volg.: De rede, de gelouterde en gesublimiseerde rede... Deze
hele passage vormt een merkwaardige parallel met ‘De Heilige van het Getal’ uit
‘De Bestendige Aanwezigheid’. Men zie vooral in dl III de blz. 413-415. Men denke
ook aan de figuur van Henry Heymvaert in ‘Terug’. Deze ideeën, ‘sommiger heiligste
wenschen’, zoals hij aan 't begin van het heiligenverhaal zegt, leefden in die jaren
dus vurig in hem. Immers deze Pan-stukken zijn van Aug.-Sept. 1912; in een brief
aan Robbers uit 1913 deelt hij mee Drie Heiligen klaar te hebben, en het fragment
‘Terug’ wordt in brieven van 1912 enige malen genoemd.
blz. 155.: De jaardatering onder ‘Pan II’ moet natuurlijk 1912 zijn en niet 1922.

blz. 156: Prins, van der Waals, van Goethem.
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De goede luisteraar hoort in deze beschouwingen over eenvoud in de poëzie, door
déze dichter, die velen gebrek aan eenvoud verweten, een flinke portie ironie. Geen
dezer drie dichters heeft hij elders behandeld.
blz. 156 r. 11: taciete... verbeterd uit Amsterd.: aciete.
blz. 157 r. 14: poesie, drukfout voor poëzie.
blz. 159 r. 19: Die reden ligt... verbeterd uit Amsterd.: die resten ligt / r. 3 v.o.: den
zin... hebben versmacht; versmachten wordt in Z. Ned. ook transitief gebruikt in de
zin: verstikken.
blz. 162 r. 17: gaat hij... als eene deugd gaan voorstellen. Deze futurale
verdubbeling van ‘gaan’ is Gents dialect.

blz. 163-179: A. Roland Holst.
Deze beide opstellen tonen op wel zeer klare wijze de bezwaren die V.d.W., naar
eigen aard, voelde tegen de poëzie der jongeren omstreeks 1910 en tevens zijn
eigen ideaal-der-poëzie. Voor het eerste zie men de lange passage, beginnend blz.
163, 2de alinea; voor het tweede blz. 166. Met grote warmte en luciditeit heeft V.d.W.
de bewondering die hij voor R.H. koesterde en het besef van verwantschap in 1926
onder woorden gebracht in zijn bespreking van ‘De Afspraak’. Zie deel V, blz. 621.
blz. 164 r. 11: waarvan de vormaanwendingen ze aan moest trekken... zo las men
in de Amsterdammer. De zin eist òf vormaanwending òf moesten.
blz. 174 r. 7: ‘Dit is een deel... Het is niet waarschijnlijk, dat V.d.W. deze zin tussen
aanhalingstekens zette; er zou dan immers geen reden zijn die te laten eindigen bij
van de Stilte’. In de aanhalingstekens vóór Dit is een deel vermoed ik dan ook een
zetfout in de Amsterdammer.
blz. 177 r. 21: of met dezer vrouw... lees: met de vrouw van dezen.
blz. 178 r. 1: geniepig vunzen. Vunzen is in 't Vl. = na-smeulen - r. 20: meer dan
bij de vorige...; in de Amsterd. was bij blijkbaar uitgevallen.

blz. 179-190: M. Metz-Koning e.a.
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In de laatste 4 jaren vóór de oorlog gaf V.d.W. gaarne aan zijn correspondenties in
de N.R.Ct een komische of groteske allure door ze in te kleden als een gesprek met
lezer of lezeres, en wel zo veelvuldig, dat men van een maniertje kon gaan spreken.
Hij had bijv. als methode aangenomen redevoeringen in de Kamer, als die werden
afgebroken, nog niet te resumeren. Aan het eind van een artikel (28 Febr. '13) doet
hij alsof hij toch met zulk een verslag zal beginnen maar breekt plotseling af met de
bewering tot ‘Mevrouw’ gericht: ‘Druk met uwe vingeren, saffraan-kleurig als die van
Eoos, de lippen dicht, die hunne belofte gingen verloochenen’. Het ligt voor de hand,
dat deze ‘manier’ goed past bij de satire; in het geval van deze kritiek is de aanspraak
van Mevrouw bovendien organisch verantwoord, omdat het een oordeel over
vrouwen-poëzie geldt. Van de behandelde dichteressen kwam M. Metz-Koning
reeds eerder aan de orde en kreeg ze een veel gunstiger oordeel (dl IV blz. 793-94);
men leest daar: ‘Mevrouw Metz-Koning is eene dichteres en zelfs een fijne’ enz.

blz. 190-197: Alex Gutteling.
Bij de passage over Verwey en zijn leerlingen, vgl. men de aantekening bij blz.
56-93.
blz. 193 r. 17: gewilde of niet gewilde, ongevallen... In de Amsterd. stond gewildes;
ook het woord ongevallen komt mij verdacht voor.
blz. 194 r. 9: die ... gingen hiëratiseeren... voor het meervoud gingen is syntactisch
geen grond aanwezig: de wending, is elliptisch voor: boven de dichters, die gingen...

blz. 197-206: H. Roland Holst: De Vrouw in het Woud.
Dit opstel moet men lezen naast ‘Proletarische Poëzie en Mevrouw Roland Holst’
(dl IV, blz. 625). Zie ook de aantekeningen daar. Het gehele stuk is een voorbeeld
voor de mate, waarin het zich verdiepen in poëzie voor V.d.W. een ‘ontmoeting’
werd. En een, die ook de eigen ontwikkeling beinvloedt. Was het ‘gewennen’,
waarover hij spreekt, bijv. op blz. 199 werkelijk alléén maar een gemakkelijker
voorbijgaan van ergernissen?
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blz. 206-215: Boutens: Carmina.
Ook dit opstel is een ontmoeting. Deze brengt V.d.W. tot enige nadrukkelijke
uitspraken over zijn eigen wezen; op blz. 210: Niet elke dichter is schaamteloos
genoeg, der zon zijne gapende wonden te toonen, al ken ik geen blijderen smart
dan deze; en op blz. 212 zijn formulering van de verhouding tussen geest en zinnen
in de poëzie, in het beeld van de Jacobsladder, een passage, die merkwaardige
overeenstemming toont met de overpeinzingen van Henri Heymvaert (vgl. deel III,
blz. 775).
blz. 207 r. 18: afglans; verbeterd uit de Amsterd.: alglans.
blz. 210 r. 3: de intens der personaliteit. In de Amsterdammer staat inderdaad
intens; misschien schreef V.d.W.: intensie = innerlijke kracht.
blz. 214 r. 2: zij zijn als ware het... zo in de Amsterd., men leze: als het ware...

blz. 215-232: Firmin van Hecke.
Het eerste dezer beide artikelen kan men het centrale stuk noemen van de kroniek.
Het is als een analyse en rekenschapsaflegging van de generatie van '90, die
uitgroeit tot een hartstochtelijke verdediging van eigen dichterschap, een der
belangrijkste documenten voor wie V.d.W. en zijn generatie wil verstaan. Het is
tevens een poging tot zelfbepaling vlak voordat, met de oorlogservaringen, een
kenterende ontwikkeling inzette. Ongemeen boeiend is het dan ook deze visie van
1913 te vergelijken met menige brief in het ‘Dagboek van den Oorlog’ (zie deel VIII,
passim).
blz. 215 r. 5: een gedicht ‘het Gelaat des Dichters’. Door een lapsus van schrijver
of zetter staat gedicht voor dichtbundel; over die nooit verschenen, maar ten dele
in 1913 al gezette bundel, vgl. de aantek. in dl II bij dl I, blz. 473 (en uitvoerig mijn
‘K.v.d.W. I, blz. 463 en volg.).
blz. 222, voorl. r.: ook wij hebben den angst gekend van Pascal... De grote
betekenis van Pascal in V.d. W's leven komt het sprekendst uit in ‘Het Geheim der
Ingetogenheid’, een correspondentie uit November 1915. Men sla het na in dl VIII,
blz. 652 en vergelijke de aantek. in dl VIII bij blz. 654.
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blz. 244 en volg.: Dat V.d.W. zijn credo schreef naar aanleiding van ‘Verzen’ van
Firm. van Hecke, is verklaarbaar uit de sterke band die beiden, qua mens, en qua
dichter, hoe ook onderscheiden als persoonlijkheid, verbond. Een omvangrijke serie
brieven (onuitgegeven) door V.d.W. aan v. Hecke gericht, legt daarvan getuigenis
af. Men herinnere zich ook het v.H. aansprekende gedicht: ‘Treed in, Gij die mijn
hope en die mijn deernis zijt’ (dl I, blz. 730).
Men vergelijke over v. Hecke ook het opstel over Hugo van Walden (dl V, blz.
600 en volg.) en de door Eeckhout uitgegeven collegedictaten.

blz. 232-246: Hugo Verriest.
Dit hooggestemde, met foto's opgeluisterde artikel werd geschreven naar aanleiding
van de Verriest-hulde in Aug. 1913. Het is een uit een schone reeks. Van de hulde
zelf te Ingoyghem gaf V.d.W. verslag in een artikel ‘De een-en-twintigste Vlaamsche
kop mitsgaders eenige andere (19 Aug. 1913 Av.); hij tekent de ontmoeting van de
pastor met vele vrienden, bovenal aangrijpend met van Langendonck. En dan, den
pastor diep ontroerend, het langstrekken der studenten. Andere warm-geschreven
brieven tonen ons Verriest als spreker op de Rodenbachfeesten (24, 25 en 26 Aug.,
1909) of in de befaamde toespraak tot de koning (7 Juli 1910, Ocht. A). In de dagen
der Verriesthulde zond de dichter aan ‘Vlaamsche Arbeid’, ‘Uit eene Ode aan Hugo
Verriest’ (nu dl I, blz. 689). Op 1 Maart 1913 had de N.R.Ct (Av. C.) een brief ‘De
Militaire Hervorming VII’, waarin V.d.W. een rhetorische en een analytische school
onder de Belgische redenaars onderscheidt en de tweede als die van Verriest
typeert. Een paar jaar na de oorlog eerst, in 1922, stierf Verriest, die in 1913 al
stervende was geacht; V.d.W. wijdde toen aan hem het prachtige ‘Hugo Verriest of
het drievoudig Geluk’, dat men in dl V vindt, blz. 468 en volg. Een paar mooie blz.
over Verriest als leraar vindt men in dl V, 273-74.

blz. 246-256: Siska van Daelen e.a.
Dit stukje is voornamelijk belangrijk om de beschouwing over

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

767
van Langendonck en de invloed van Baudelaire en voor die over de Clercq. Over
de ‘Belgische Gezondheid’ schreef V.d.W. meermalen ironisch, zie de aantek. van
dl IV, blz. 940.
blz. 252 r. 24: en niet meer geleerd dan...; verbeterd uit de Amsterd.: en niet meer
dan geleerd.
blz. 253 r. 18: van Willem Gijssels...; Amsterd.: bij Willem Gijssels.
blz. 254 r. 21: Ontwaking. Ook V.d.W. heeft daar verzen bijgedragen die in de
keur van het Jeugdwerk herdrukt zijn (zie aantek. in dl II bij blz. 819 en 820).

blz. 236-265: A. Verwey en H. Roland Holst: Dramatische Poëzie.
De theorie over de neiging tot het drama na de uitbundige lyrische uitstorting is ten
dele objectivering van eigen ervaring. Na ‘Verzen’ voelde V.d.W. zich gedreven en
verlangde hij zeer drama's te schrijven, zoals uit brieven van dien tijd blijkt. Van de
genoemde ontwerpen (Don Carlos, Deianeira) is - zo er al iets geschreven werd niets bewaard.
In dit stuk zijn enige ontsierende drukfouten ingeslopen.
blz. 257 r. 12: proselyten: bedoeld is natuurlijk: proselytenmakers.
blz. 259 r. 8: afslijken, lees: afslijten.
blz. 260 r. 28: juis, lees: juist.
blz. 262 r. 17: open en al; in de Amsterdammer stond: opeen al... waardoor de
zin onmogelijk werd. Men kan ook verbeteren in: op, en al... / r. 20: sluwe; in de
krant (vrij onleesbaar) schijnt te staan: siuwe; als V.d.W. sluwe schreef is het hier
niet pejoratief gevoeld.
blz. 263 r. 18: Grynaeus, verbeterd uit de Amsterd.: Cypraeus.

blz. 265-272: De Stoppelaar en Borgman.
Dat Verwey en wie hem na stonden onder ‘Verbeelding’ toch nog iets anders
verstonden dan V.d.W. hier aanduidt, leze men o.a. na in van Eycks artikel ‘Albert
Verwey’, De Gids 1 Januari 1924.
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blz. 266 r. 22: van waar de jongste dichters onzer dagen heil zoeken. Dit van waar
kan moeilijk (in de zin van waarin) terugslaan op innigheid; dat zou strijdig zijn met
de duidelijke bedoeling. Ik vraag mij dan ook af, of hier geen foutieve overlevering
is en men zou moeten lezen: dan waar de jongste dichters heil in zoeken.

blz. 272-281: Felix Rutten: Avondrood.
Voor het goed verstaan van V.d. W's bedoeling leze men naast dit artikel het op
blz. 288 volgende ‘Roomsche Poëzie’.
blz. 277 r. 18: Mod syd, mod syd til en solskinkyst = naar het zuiden, naar het zuiden
tot waar de zon schijnt. Voor Mod behoren aanhalingstekens te staan.

blz. 281-288.: Th.v. Ameide.
blz. 285 r. 20: Ik stel mij van Ameide voor als nog zeer jong. V.d.W. vergiste zich;
van Ameide was in 1914 reeds 37 jaar oud.
blz. 286 r. 1: traag-oer-glijdende; men zal wel moeten lezen: over-glijdende.

blz. 288-294: Roomsche Poëzie.
Dit artikel sluit verhelderend aan bij dat over Felix Rutten, hiervoor, blz. 272.
blz. 289 r. 14: spicilegium (Fr. spicilège) = bloemlezing.
blz. 292 r. 6: versmacht = verstikt.

blz. 294-302: Willem Kloos: Verzen III.
Met dit merkwaardig stuk vangt de korte Nieuwe Reeks der kroniek aan, na de
onderbreking door het uitbreken van de oorlog. Men zou hier, indien ooit, in de lijn
der vroegere artikelen een afwijzing verwachten, constatering van de overwoekering
van leven en poëzie door het cerebrale. Dit geschiedt ook wel, nl. langs de omweg
van een waarderende psychologische analyse. Eigenlijk is toch de conclusie, dat
Kloos zijn nu beschouwend geworden leven wil blijven uiten in een poëzie... voor
het merendeel zonder poëzie!
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blz. 302-308: Leopold: ‘Verzen’.
De waardering van de met zeer evocatieve beelden gekenschetste poëzie van
Leopold is weer even verhelderend voor deze dichter als voor V.d.W. zelf; het bewijst
hoezeer met de eigen natuur en de Latijnse cultuur bij hem gegeven was de behoefte
aan het vol-dragen vers.

blz. 308-315: Hilarion Thans.
Dit stuk is - hoe men overigens oordele over de verzen van Hilarion Thans - in de
eerste plaats belangrijk voor V.d. W's houding tegenover de mystiek: ootmoedige
verering en erkenning als van ‘de hoogste staat van de menselijke geest’ (blz. 312)
als ze echt is, walg en afwijzing als ze onwaarachtig is (blz. 310). Men vergelijke
ook de stukken over Jan Luyken (V, 441) en Amiel (V, 774).
blz. 313 r. 24: hij is het nog op ongelukkige, op onsmadelijke wijze. Onsmadelijk
weet ik niet bevredigend te verbeteren, al vermoed ik, dat het corrupt is.

blz. 315: Opstellen over Nederlandsche Letteren.
Onder dit hoofd zijn verzameld artikelen in tijdschriften en kranten en enkele
onuitgegeven manuscripta, die V.d.W. zelf nooit bundelde; een aantal werd
opgenomen in ‘Over Schrijvers en Boeken’ I en II. De grens tussen ‘opstel over
litteratuur’ en journalistiek bij gedenkdagen enz. bleek moeilijk scherp te trekken;
men vindt dus in deel VIII, de bloemlezing uit N.R.Ct-artikelen, verscheidene
aanvullingen bij deze reeks.

blz. 317-325: Herdenking van Guido Gezelle.
V.d. W's oudste, gepubliceerde opstel over een dichter is aan Gezelle gewijd, een
der weinigen voor wie de liefde zijn leven lang onverflauwd bleef. Hoe hij zeer jong
al met de meester dweepte leze men na in de volgende herdenkingsartikelen. Na
Gezelle's begrafenis schreef V.d.W., die secretaris was der Gentse afdeling van het
Algemeen Nederlands Verbond, dit artikel in het orgaan van die bond, Neerlandia.
Het onthoudt zich, bij gedétailleerde
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kennis van leven en werk, van literaire waarderingen, maar toont één ding
zonneklaar: de liefde.
blz. 322 r. 25: dat anders niet is dan...; verbeterd uit Neerl.: dat anders niets dan.

blz. 325-354: Herdenking van Guido Gezelle I, II, III, IV.
Dit viertal artikelen verscheen in de N.R.Ct, Augustus-September 1924 naar
aanleiding van een herdenking van Gezelle's sterven vóór een kwart eeuw en ter
gelegenheid van een daarbij ingerichte tentoonstelling.
blz. 325 r. 3: twee der toenmalige dichters...; het waren, gelijk uit het voorgaande
opstel blijkt R. de Clercq en Van de Woestijne.
blz. 327 r. 10: Toen hij een jongen van een jaar of vijftien was geworden... In zijn
college over Van-Nu-en-Straks zeide V.d.W.: ‘Ik alleen... kende Gezelle, die ik
ontdekt had in de bibliotheek van het Davidsfonds te Gent’. Het volgende verhaal
over de apotheker, die uit Gezelle voor de jonge V.d.W. voordroeg, berust, naar
Joris Eeckhout mij mededeelde, op feiten: deze apotheker, Jonckheere, woonde,
gelijk V.d.W., in de Slijpstraat en gaf Gezelle zeer typisch in het W. Vlaams weer
(vergel. mijn K.v.d.W. I, blz. 61).
blz. 328 r. 17: Een der twee jonge dichters... had enkele jaren vroeger Gezelle
opgezocht in zijn huis te Kortrijk. Blijkbaar was de achttienjarige V.d.W., door zijn
verering gedreven, zonder tevoren belet te hebben gevraagd, naar Gezelle's huis
gestapt. Men zie ook blz. 337: ‘het huis te Kortrijk waar ik eens, op een snikheeten
dag, schroomvol dorst aanbellen’. Al kwam het niet tot een gesprek, welke
gemoedsontroering het voor de vereerder werd in die stille kamer te staan vóór
Gezelle, zeggen de prachtige woorden: Een horzel zong in die kamer, die zwanger
hing van zware liefde. Er is geenszins contradictie met de mededeling over de
andere ontmoeting tussen Gezelle en V.d.W. ter gelegenheid van een bezoek van
prins Albert aan de Kon. VI. Akademie (verteld in ‘August Snieders’, dl. IV, blz. 568),
waar de 17-jarige V.d.W. Gezelle's klederen aannam en niet meer dan twee
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of drie woorden met hem sprak (zie blz. 362, r. 24; over het bezoek te Kortrijk mijn
‘K.v.d.W.’ I, blz. 124-25).
blz. 336 r. 22: in haar huis te Avelghem, toen ik er, één der eersten, Streuvels
opzoeken ging. Dit bezoek vond plaats kort na de befaamde kennismaking van
Streuvels in 1896 met de Bom en V.d.W., waarover allen uitvoerig schreven. V.d.W.
kwam naar Avelghem met de Praetere en wekte als ‘modieuse jonge dandy’ de
argwaan op van Streuvels' moeder, gelijk deze vertelt in ‘Avelghem’, blz. 271.

blz. 354-368: Guido Gezelle I en II.
Het eerste stukje, uit de N.R.Ct, voor de 25ste sterfdag van Gezelle geschreven,
houdt zich objectief speciaal bezig met de redenen voor Gezelle's blijvende faam.
o

Op blz. 359 staat in regel 6 als drukfout 1 91 in plaats van 1899. Het tweede, een
bijdrage van 1930 in ‘De Gulden Winckel’ is van veel groter belang, omdat het onthult
wat V.d.W. onverbreekbaar aan Gezelle bond ‘het groote geheim tusschen Gezelle
en mij’. De belijdenis van dit ‘geheim’ gaf het aanzien aan een korte (blz. 365, 2de
helft), in beelden verhulde beschouwing over de dichterlijke schepping, die onder
de schoonste is, die V.d.W. schreef. Zeer verhelderend hierbij is de beschouwing
van het dichterlijk scheppen, die hij geeft bij de bespreking van Hammenecker (V,
blz. 635-638).
Over Gezelle als leraar vergel. men nog ‘Hugo Verriest of het drievoudig Geluk’
(dl V, blz. 472).

blz. 367-393: Conscience herdacht en Conscience-Brieven.
De beide artikelen over Conscience-brieven geven voor wie belang stelt in het 19de
eeuwse Vlaanderen een boeiende en interessante bloemlezing uit de verzameling
van Dr A. Jacob. Belangrijker is het eerste opstel ‘Conscience herdacht’ nl. voor de
figuur van V.d.W. zelf. Het toont opnieuw hoezeer hij, ook al achtte hij zich gebonden
aan de eisen die zijn kunstenaarschap stelde, verlangend en bereid was op zijn
plaats zijn volk te dienen. Temidden van andere uitlatingen treft hem speciaal
Conscience's erkentenis ter wille van het Vlaamse volk vele opofferingen als
kunstenaar te hebben gedaan. En hij sluit zeker zichzelf in, als hij (blz. 370,
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r. 8) schrijft: geen enkele die, al geeft hij er zijn kunst niet voor op, zich niet laat
leiden door dat eenige, prachtige beeld der ‘opoffering’.
Een geestige tegenpool vormt een bijna baldadig artikel ‘Conscience nogmaals
herdacht’ (N.R.Ct 23 Juli '12, Ocht. A), beschrijving van een grote optocht met de
letterkundigen voorop, de onthulling van een gedenksteen met een rede van
Vermeylen enz. Daarin geeft hij een komisch beeld van de letterkundigen in de
stoet: ‘Zij doen deftig de letterkundigen voorzoover met hunne waardigheid
overeenkomt en vooral binnen hunne vermogens valt. Goede hemel, wat is het
moeilijk op stap te marcheeren voor menschen die, gewoon aan de cadens van het
vers, niet meer reageeren kunnen op den rythmus der muziek... Waarbij komt dat
het kwasi-onmogelijk is, zijne hersenen gespannen te houden op de gedachte, dat
men hier zoowaar de herleving van Vlaanderen vertegenwoordigt, met zijn twintigen
den opbloei van vier-millioen-en-half Vlamingen’. Dus geeft ieder zich over aan zijn
gewone hebbelijkheden...

blz. 393-410: Prudens van Duyse.
Dit opstel is een ineditum. Op verschillende plaatsen, waar V.d.W. de 19de eeuwse
Vlaamse dichters behandelt, heeft hij - onder alle kritiek - een goed woord voor Pr.
v. Duyse, daarin zich aansluitend bij van Langendonck (Vlaamse Parnassus). Men
zie vooral in de necrologie van Florimond v. Duyse de betiteling: ‘den grooten
levenwekker, den machtigen dichter Pr. v.D.’ (dl. VI, blz. 330). V.d.W. uitte dan ook
meermalen het plan een bloemlezing met inleiding van v.D. te geven, maar tot heden
was het nauwlijks bekend, dat hij zijn plan ook uitvoerde. Inderdaad kwam het boekje
tot stand en het zou verschijnen bij de uitgeverij Fonteyne van de heer
Remouchamps, waarbij ook de ‘Goddelijke Verbeeldingen’ en Teirlincks ‘Joh. Doxa’
uitkwamen. Het contact tussen V.d.W. en Remouchamps kwam tot stand door Rud.
Alex Schroeder, de Duitse dichter en bewonderaar der Vlaamse letteren, die tijdens
de bezetting op de Duitse censuur te Brussel zetelde. Remouchamps moest in 1918,
vervolgd wegens activisme, vluchten en van zijn uitgave kwam niets.
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Er bestond van V.d. W's inleiding reeds een door hemzelf gecorrigeerde en voor
afdruk vrijgegeven proef; deze kwam langs omwegen in handen van de Leidse
bibliophiel D. de Jong, die ze mij toonde en haar gaarne voor Verz. Werk beschikbaar
stelde. Ook de bloemlezing was, ten dele, reeds gedrukt; V.d.W. had in dit deel
opgenomen drie gedichten uit ‘Vaderlandsche Poëzie’, zeven uit ‘Godfried of de
Godsdienst op 't veld’, vier uit ‘Het Klaverblad’, twee ‘Gedichtjes voor kinderen’, een
uit ‘Dichtbespiegeling van Thomas à Kempis’ (‘'t Is alles ijdelheid behalve God te
minnen’) en de eerste en tweede elegie van ‘Natalia’. Midden in die laatste breekt
op blz. 64 de proefdruk af.
blz. 401 r. 17: Het spelen met decadente middeltjes... heeft uit: was dit niet zôo, dan
zouden deze barre tijden het ons leeren. V.d.W. schreef deze inleiding in 1917,
d.w.z. nadat hij eerst (1914-15) alle literatuur als verfoeilijk byzantinisme had
geschuwd en daarna, terugkerend, meer dan ooit algemeen-menselijke, geestelijke
waarde ging stellen boven gecultiveerde narcissische bijzonderheid. Dat maakt
tevens zijn hoogschatting voor Van Duyse juist toen begrijpelijk.
blz. 405 r. 1: Jan Baptiste Rousseau 1671-1741, Baour-Lormian, 1770-1854 en
Lebrun-Pindare 1729-1807, Franse lyrici van het 2e plan, door V.d.W. voorbeelden
geacht van opgeschroefd romantisme.
blz. 405 r. 22: Als romantiek is: de houding van het Individu tegenover het
Absolute...; de woorden houding tegenover zijn hier voor N. Nederl. onduidelijk door
vaagheid. V.d.W. bedoelt blijkbaar: het zich stellen tegenover, het zich richten op.
(duidelijk blijkt dit als men de passage op blz. 683 boven er naast legt).

blz. 410-428: Het begrip Renaissance.
Dit opstel vormt de tekst der rede, waarmee V.d.W. in 1920 zijn colleges te Gent
officieel opende. Deze tekst bestond tot heden alleen als ineditum in het bezit van
prof. P.v.d. Woestijne. Op dit algemeen overzicht van de stand der wetenschap ten
opzichte van het Renaissance-probleem volgde na een inleiding ‘Wat is literatuur’
op de colleges de behandeling der Nederlandse Renais-
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sance-dichters, met name Joh. Everaert (Secundus), Lucas de Heere, Jan van der
Noot, Carel van Mander, Jan van Hout, Jacob Duym, Johan van der Does, Marnix
van St. Aldegonde, Heinsius, Scriverius, Zevecotius en de Amsterdammers
Coornhert, Visscher, Spiegel. In handschrift bestaat een indelingsplan voor de letterk.
Renaissance in de Nederlanden en een aantal blaadjes aantekeningen, bijv. 2 over
Janus Secundus, ruim 4 over vertalingen uit de klassieken, 12 over d'Heere, 6 over
de zeer geroemde van der Noot, 7 over de werken van Van der Noot enz. Het geheel
is echter niet zo compositorisch afgewerkt, dat het voor druk in aanmerking komt,
maar blijft berusten in het V.d.W.-archief. De nadruk valt telkens op de gedachte,
aan 't eind van dit opstel onderstreept: de Renaissance was in de letterkunde vooral
vormvernieuwing.
blz. 423 r. 21: Die bevestiging zoeken zij, hetzij in logisch bewijs... In de getypt
bewaarde tekst stond: Die bevestiging zoekt zij in hetzij in logisch bewijs.

blz. 428-441: Jongere Vlaamsche Letteren.
Dit stuk is een reactie van V.d.W. op de felle aanvallen door de jongeren in ‘Ruimte’
en ‘Vlaamsche Arbeid’ ondernomen tegen de geest en het werk van
Van-Nu-en-Straks in het algemeen en tegen V.d.W. in het bijzonder. Een exponent
van die aanval vormde de brochure van Marnix Gijsen: ‘Karel van de Woestijne’
(‘Vlamingen van Beteekenis IV, Antwerpen 1920). Ik noem verder van Gijsen het
ers

artikel ‘Uitvaart der 90 ’ in ‘Vlaamsche Arbeid’ 1921, blz. 5 en volg., (vandaar dat
V.d.W. spreekt van ‘een regiment doodgravers’, blz. 428). Deze jongeren
propageerden tegenover wat zij oordeelden het decadente, louter-aesthetische
individualisme der 90ers een ethische gemeenschapskunst, tegenover de
Renaissancistische of barokke vorm-pracht en het impressionisme hun dynamisch
expressionisme. De ‘feiten’ der schermutseling vindt men in waardige objectiviteit
in deze brieven vermeld. Men lette vooral op de critische analyse van de
Boomgaard-groep op wie de grieven der jongeren directer betrekking hadden dan
op de Van-Nu-en-Straksers (blz. 439), die, althans wat hun geestelijke
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intentie betrof, niet de egotistische aestheten waren, waarvoor de aanval hen liet
doorgaan. V.d.W. had zelf bovendien in de oorlogsjaren een zich van het aesthetisch
individualisme afwendende ontwikkeling doorgemaakt, zoals die aan den dag trad
in zijn ‘Dagboek van den Oorlog’ en vervolgen, een ontwikkeling, welke de jongeren
echter nauwelijks hadden leren kennen. Begrijpelijk spreekt hij dan ook van een
bevechten uit misverstand. Zie ook het twee jaar later geschreven antwoord op de
enquête van Josef Muls, in dit deel blz. 451 en volg. De verdere ontwikkeling der
Vlaamse letterkunde heeft hem voor een groot procent gelijk gegeven. Zijn beide
artikelen werden uit de N.R.Ct in Ruimte overgenomen en beantwoord door Eug.
de Bock. Deze bestrijdt vooral, dat het om vorm-tegenstelling zou gaan: het
geschilpunt is eerder de sociaalethische achtergrond: ‘Alleen in verband met de
gelijktijdige maatschappelijke opvattingen ontstond een vruchtbare literatuur, die
niet op blote individuele lyriek mag steunen’. In V.d. W's opstellen constateert hij
echter een amorele passiviteit. Uitvoerig reageerde ook W. Meyboom op V.d. W's
beide artikelen in zijn kronieken (‘De Vlaamsche Gedachte’, ‘Intermezzo’) in ‘De
Vlaamsche Arbeid’ van 1921, waar hij zich vooral keert tegen het door de Van Nu
en Straksers gepredikte cultuur-flamingantisme. Een typisch extreme strijdzin is
deze: ‘De estheten lokten ons van den guren politieken handarbeid naar de vreemde
broeikastlucht van het kultuur-flamingantisme, waar fantastische orchideeën
gekweekt werden, als de Vlaamsche honger koren op den akker vroeg’.
blz. 429 r. 4: und neues Leben blüht aus den Ruinen. Het op het geheugen citeren
bracht V.d.W. hier wel tot een wonderlijke lapsus; in de N.R.Ct stond: und neues
leben reist aus den ruinen / r. 20: dat zij ... een gezamenlijke rol zouden hebben te
spelen... in de correspondenties uit de oorlogsjaren omschrijft V.d.W. de rol, die hij
ers

de 90 toedacht, kernachtig aldus uit: de sloopers worden bouwers.
blz. 431 l. r.: een bemiddelingstijdschrift... tegen het toekennen van deze rol aan
‘Het Roode Zeil’, het tijdschrift van de Boomgaard-groep verzette o.m. Eug. de Bock
zich fel. Het zou zijn
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‘een brug van franskiljonisme’; na de opheffing van het R.Z. gingen immers
verscheidenen over naar ‘Signaux de France et de Belgique’!

blz. 441-451: Joan Luyken's Duytse Lier.
De erotische en ascetisch-mystieke Luyken gezien met het oog van V.d.W. zou
men dit opstel kunnen noemen. Het is in zijn eenzijdigheid (het een en ander is
trouwens door recente studie achterhaald; men zie het hoofdstuk over Luyken in
Knuvelders Handb. t.d. Gesch. der Ned. Letterk. II, 219-227) naast de typering van
Luyken-de-Hollander, vooral belangwekkend voor de verhouding van erotiek en
mystiek in V.d. W's eigen werk.

blz. 451-459: Literaire Inzinking in Vlaanderen.
Dit artikel leze men in aansluiting aan ‘Jongere Vlaamsche Letteren’ (blz. 428 en
volg., vgl. de daarbij gegeven aantek.). Ook hier de in de oorlogsdagboeken zo
nadrukkelijk beleden begeerte den nieuwen tijd op te bouwen (blz. 455, r. 3), maar
de wens dit te doen zonder dichter en politicus te vermengen.
blz. 456 r. 6: enkelen, als een Wies Moens, terzijde gelaten...; het valt op, dat V.d.W.
hier van Ostayen nog niet noemt, wiens werk hem toch ongemeen boeide. Men
vergel. ‘P.v. Ostayen en Willem Kloos’ (dl V, blz. 679 en volg.).

blz. 459-468: De Pallieterige Vergissing.
Dit opstelletje is een aardig staal van V.d. W's ironische kritiek; goedmoedig vertellend
hekelt hij niettemin scherp èn de organisatie der Vlaamse literatuurprijzen èn de
departementale machinerie èn uitbuiting van literaire roem èn allerlei literatuur zelf.
Men leze tussen de regels! De feiten zijn uit de tekst voldoende duidelijk.
blz. 463 r. 17: Hilda Ram's ‘Klaverken op 's levens akker’. Hilda Ram was
pseudoniem van Mathilda Ramboux (1858-1901); het genoemde bekroonde werk
omvat ‘drie idyllen’ in gemoedelijke toon, die geliefkoosde lectuur vormden zonder
als ‘literatuur’ belangrijk te zijn.
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blz. 465 r. 27: in dezen ... tijd zelf...; lees zelfs.
blz. 466 r. 4: Vermeylen gaf zijn Wandelenden Jood nooit den broeder dien wij
hoopten; Reeds van 1897 stamde een uitgewerkt plan voor een tweede roman van
Vermeylen; deze werd pas in de tweede wereldoorlog geschreven en kwam in 1943
als ‘Twee Vrienden’ van de pers.

blz. 468-477: Hugo Verriest of het drievoudige Geluk.
In het 3de onderdeel van dit levensbeeld toont V.d.W. wat de Van-Nu-en-Straksers
voor Verriest betekend hebben. Van de betekenis in omgekeerde zin was hij
evenzeer overtuigd. Hij zette dat uiteen in zijn Verriest-stuk in de Kroniek der
Gedichten. Zie daar, dl V, blz. 232 en volg. en de aantek., waar zijn overige
Verriest-bijdragen zijn vermeld.

blz. 477-486: Verleden.
blz. 479 r. 12: waar literatoren plachten te vergaderen...; uitvoerig vertelt V.d.W.
over de verschillende kunstenaars-café's in ‘Taveernen’ (dl VI, blz. 530 en volg.).
blz. 480 r. 3: de vorstelijke kunstenares...; over de gravin van Vlaanderen schreef
V.d.W. met grote bewondering bij haar dood. (3 artikelen ‘Dood der Gravin van
Vlaanderen’, N.R.Ct 27 en 28 Nov. en 1 Dec. 1912). Hij roemt haar om haar
schoonheid, haar moeder-zijn, maar ook als begaafd aquarelliste. - r. 24: De Distel.
In dit Brussels kunstgenootschap, waar Emm. Hiel de grote man was, ontmoette
de jonge Vermeylen van Langendonck; zij trokken er uit en stichtten met
geestverwanten V.N.e. Str. Een geromantiseerd beeld van De Distel gaf Teirlinck
in zijn roman ‘De Kroonluchter’.
blz. 481 r. 19: Leonard Buyst enz. thans vergeten figuren uit de Distel-kring. Buyst
bijv. was aan de letterk. afdeling van het Ministerie van Binn. Zaken verbonden; hij
gaf in 1879 te Brussel een bundel ‘Lijdensbeelden’ uit. / r. 23: de groote Léon Bloy...;
dat V.d.W. Bloy al vroeg vereerde blijkt uit een in de vorm van een brief aan de
auteur gekleede bespreking door Dr Beversen van de Palladium-uitgave der
‘Laethemsche Brieven’ (N.R.Ct, 27 Mei 1922, lit. bijbl.); hij haalt er herinneringen
op aan een
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bezoek in Latem en spreekt van de blijde verrassing, toen ondervonden, dat wij
beiden Bloy bewonderden.
blz. 482 r. 23: de schilder Henri de Groux. Deze romantische dandy heeft V.d.W.
blijkbaar bekoord. In ‘Taveernen’ kan men nalezen, hoe hij hem ontmoette in de
Caves de Maestricht (VI, 533). In zijn jonge jaren, toen het dandysme
aantrekkingskracht voor hem had, was Henri de Groux daarvan een voorbeeld. In
1907 schreef hij een bespreking van het werk van Alfred Stevens (6 Mei N.R.Ct) in
de vorm van een relaas van een oude romantische dandy, die hem zijn indrukken
mededeelt. Deze beklaagt zich: men durft niet meer ‘overvloedig leven’ als in zijn
tijd. En slechts een de Groux durft nog de moede en teere weemoed van de Musset
op zijn gelaat te tonen.

blz. 486-506: Toussaint van Boelaere.
Deze drie besprekingen van Toussaint's werk behoren tot de subtielste kritiek die
V.d.W. schreef. Men voelt, dat deze figuur, die hij van zijn jongensjaren af kende
hem psychologisch in hoge mate intrigeert. De analyse van de mens en het werk
wordt telkens in evocatieve beelden gekleed, die intellectueel veel te raden laten,
maar ons een zeer preciesen indruk geven. Bijv. op blz. 501, onderaan: ‘blijft de
heer T. zich met schrijven amuseeren: het is of hij met zichzelf schaak speelt, iederen
avond, na de dagetaak’. De bewondering die hij in hoge mate koestert en
onomwonden uit, sluit tegelijkertijd voortdurend een reserve in vanuit eigen
levensgevoel, die bijna als een afweer aandoet. Het geheel anders zijn van deze
zo lang samenwerkende kunstenaars komt in sommige tegenstellingen met grote
scherpte uit. bijv. op blz. 487, boven: ‘...indien wij evenzeer als hij de cultus van het
woord boven het deemoedig belijden van het leven stelden.’ In hun geheel zijn deze
drie stukjes een merkwaardige demonstratie van oprecht bewonderen zonder te
beminnen.
Veel rigoureuzer drukt V.d.W. zijn oordeel over T's werk uit in de collegedictaten,
volgens de door Eeckhout gepubliceerde tekst (Litt. Profielen VIII, blz. 129). Zó zou
hij voor de druk nooit geschreven hebben; het was een reden te meer deze
college-verslagen niet op te nemen in Verz. Werk.
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Voor het menselijk en literair verkeer tussen Toussaint en V.d.W. vindt men vele
documenten in diens ‘Marginalia bij het leven en het werk van K.v.d.W.’, Brussel
1944.
blz. 486 r. 22: bibliophielen-uitgaven. Toussaint verkreeg van V.d.W. het manuscript
voor de tijdschriftuitgave bestemd van menig stuk; hij liet ze zeer verzorgd inbinden.
Toen zijn bibliotheek in April 1948 geveild werd, bevonden zich daarin aldus
verzorgde handschriften van Hupnos en Thanatos, Eros en Anteros, Hebe en De
Stieren-dief.

blz. 506-518: Jan van Nijlen.
Hoewel het in deze beide stukken wel degelijk om Jan van Nijlen en zijn werk gaat,
is dit werk voor V.d.W. ook het demonstratiemateriaal in een min of meer verhulde
polemiek tegen de expressionistische jongeren van ‘Ruimte’ en ‘Vlaamsche Arbeid’
en wel speciaal een verweer tegen hun eis van dynamiek in het gedicht en hun
propageren van het vrije vers. Vandaar ook dat de beschouwingen over Stijl in het
tweede opstel uitlopen op de formulering van wat hèm ‘gemeenschappelijkheid’ in
de lyriek is (‘boven maatschappelijke verhoudingen of aspiraties’, zoals hij
veelzeggend toevoegt, blz. 518).
blz. 509 r. 17: ik heb dat reeds ruim twintig jaar geleden gezeid... Deze tussenzin
doelt op een passage in zijn studie over Verhaeren in ‘Kunst en Geest’ (dl IV, blz.
182 en volg.) uit 1906, terwijl men ook kan vergelijken de beschouwingen over
rythmus in het opstel over Giza Ritschl (dl IV, blz. 641 en volg.).
blz. 515 r. 18: berust op gelijke matigheid; ik vermoed een zetfout en lees:
gelijkmatigheid.
blz. 518 r. 1: Stijl is... een streven naar het volstrekte... Dat V.d.W. hier - een
ogenblik van Nijlen vergetend - het eigen poëtisch credo geeft, blijkt uit het spreken
in de eerste persoon: ‘Ik kleed mijn onontkomelijke relativiteit’... enz. Deze blz. 518
heeft een gedeeltelijke parallel in het stukje ‘Stijl’ uit ‘Beginselen der Chemie’ (dl III,
blz. 692). De vergelijking met dit stuk geeft aan de beschouwing nog een
aanmerkelijke verdieping.
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Begrijpelijk wordt dan een term als ‘de opperste genade der Algemeenheid’. Immers
in Beg. d. Chemie heet deze Stijl, met woorden aan de mystiek ontleend, bij de
‘letterkundige blinde’ ‘het zooveelste middel tot de Nadering’.

blz. 520-523: Stijn Streuvels: Lenteleven.
blz. 521 r. 1: dat ik de eerste was ... om hem een brief te sturen. 15 Mei 1896 ontving
Str. deze eerste brief, die de bewondering van V.d.W. en zijn vrienden inhield en
de uitnodiging met hen samen te gaan werken. Hoe Str. het als een wonder beleefde,
vertelt hij in ‘Avelghem’, blz. 266; de brief zelf is in facsimile opgenomen in de
Pillecyn's boek over Streuvels. / r. 13: de uitgave ‘Werk’. Deze uitgave was eerst
bedoeld als een op ongeregelde tijden verschijnend tijdschrift, waarin alleen volledige
werken zouden worden opgenomen. Na veel strubbelingen verscheen ‘Werk’ in
1899 als boekdeel. Het bevatte: Streuvels' Lenteleven, de Meyere's Gunlaug en
Helga en Van de Woestijne' Kronosfragment. / r. 20: Toen Jules de Praetere zelf
zou gaan drukken... V.d.W. vertelt van de Praetere's atelier in het Patershol, waar
de vellen van ‘Lenteleven’ aan touwen hingen te drogen in ‘Jules de Bruycker’ (dl
IV, blz. 902-03).

blz. 523-530: Lodewijk van Deyssel.
V.d.W. maakt een kleine vergissing in de data: de eerste reis naar Holland was in
Juni 1906; het 29ste Ned. Taal en Letterk. Congres te Brussel eind Augustus van
hetzelfde jaar. V.d.W. schreef er in de N.R.Ct 6 brieven over; in de eerste vertelt hij
van het optreden van v. Deyssel, als een nog vreemde, in de discussie; de brief van
30 Aug. beschrijft het beiaardconcert te Mechelen; hij is opgenomen in dl VIII, blz.
211 en volg. Na het concert-verslag volgde in het artikel nog een uitgelaten weergave
der gezellige avonden. Na allerlei officielerigheid: ‘dan eerst komt de echte stemming,
de echte vreugde, die niet ongelijk is aan die van overtuigde kannibalen’. En van
v.D. heet het: ‘en Lod. v. Deyssel, van deze Dionysische lyriek de zingende ziel en
mond, vindt dat het goed is’. In de krant van 20 Aug. '22 gaf V.d.W., naar aanleiding
van
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de huldiging van Jef Denijn, zijn herinneringen aan dat beiaardconcert van 1906 en
tekent daarbij een prachtig portret van de luisterende van Deyssel: ‘L.v.D. had
intusschen, van bij dat praeludium zijn dartele blijmoedigheid afgelegd. In het licht
van zijn bollantaren had hij zijne oogen gesloten. Wie is het weêr, die daar onlangs
heeft geschreven, dat niemand in Holland den zin had voor het sublieme als van
Deyssel. Zijn machtige kop had de strengheid van dien eens kloosterabts...’
Hoe hoog hij de autoriteit van v.D. schatte blijkt ook wanneer deze voor het eerste
nr van ‘Vlaanderen’ in 1905 (toen V.d.W. secretaris werd) een voor de jonge Vlaamse
Letterkunde lovend voorwoord schreef, waarover V.d.W. enthousiast was (zie mijn
K.v.d.W.’ blz. 282).

blz. 530-538: De dichters van 't Fonteintje.
Wat V.d.W. de Fonteinisten op blz. 532 in de mond, of in de gedachte legt, is
natuurlijk zijn eigen kritiek op Ruimte en als het op blz. 533 heet: de dichters van
het Fonteintje schamen zich niet een vader te hebben gehad, dan weet iedere
ingewijde dat die vader V.d.W. zelf is. De dichter is overigens karig geweest met
het voorstellen van zijn geestelijke zonen aan 't publiek; alleen over Roelants als
prozaïst vindt men een afzonderlijk artikel (zie blz. 652).

blz. 538-545: Herman Gorter.
Dit jubileum-stukje sluit naar de inhoud geheel aan bij de opstellen over ‘Pan’ (dl V,
blz. 140 en volg.). Daarnaast legge men de oudere uit ‘Vlaanderen’, opgenomen in
dl IV.

blz. 545-552: Aug. v. Cauwelaert.
De diepe genegenheid die V.d.W. voor deze dichter koesterde blijkt ontroerend in
de brief die hij in de N.R.Ct schreef, toen het bericht van zijn verwonding hem
bereikte.
Waar bij de beperkingen die in de uitgave van deze ‘Memoranda’ in dl VIII gemaakt
moesten worden, dit stukje (trouwens tegen de bedoeling!) uitviel, mogen hier enige
citaten volgen (brief van 14 April 1916):
‘Een schok door het hart, een steek in de keel, weldra de tranen
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die den blik vertroebelen: August van Cauwelaert is gewond; wij zien onzen goeden
Gust liggen, de borst doorboord, wit en zwijgend, in een ver hospitaal, waar wij niet
heen kunnen...’
‘Mij is hij, sedert onze eerste ontmoeting al, nu haast tien jaar geleden, een vriend,
die mij dierbaarder werd naar ik hem als steeds trouwer en eerlijker leerde kennen.
Hoe dikwijls heb ik zijn geestdrift benijd, zijn ongerept en blij schoonheidsgevoel,
zijn liefde voor al wat jong en teeder was! Dichter van een maagdelijke aandoening,
was hij als een kind eenvoudig, als een jong meisje frisch-sentimenteel. Hij bezat
het geheim der openhartige verlokking; hij nam ieder in zonder andere moeite dan
dat hij was zooals hij was. Hij was de altijd welkome gast, deze waar men aan denkt
bij eigen vreugde...’
Aan de poëzie van Justus de Harduyn wijdde de hoogleraar V.d.W. bewonderende
colleges. Het was dan ook op zijn instigatie, dat Dr Osc. Dambre zijn proefschrift
‘Justus de Harduyn’ bewerkte, Gent, 1924 en de uitgave van diens bundels bezorgde.

blz. 552-557: Jan van Ruisbroeck vert. door F.M. Huebner.
Uit deze recensie blijkt V.d. W's bemoeiing met de M. Nederl. en Duitse Mystici.
Reeds in zijn studententijd ging zijn belangstelling in die richting; als hoogleraar te
Gent gaf hij een afzonderlijk college over Mystiek, waarin hij deze mystiek zowel
theoretisch als in het werk van enige mystici (uitvoerig bijv. over Eckhardt)
behandelde.

blz. 558-563: De dichter Leopold 60 jaar.
Bij de indeling der dichters in ‘het mathematische type en het droomerstype’ (blz.
559) kan men wijzen op een gelijksoortige onderscheiding bij verschillende auteurs,
die aan V.d.W. geliefd waren. Ik denk aan Baudelaire (l'artiste positiviste en
imaginatif), aan Pascal, die ook de term ‘l'esprit de géometrie’ gebruikt, tegenover
‘l'esprit de finesse’ (hetgeen weer verschilt van het droomertype) en aan Ribot,
wiens Essai sur l'imagination créatrice hij zo goed kende. Er zijn ook anderen te
noemen; men vergelijke Dr M. Rutten ‘De esth. opvatt. v.K.v.d.W.’ blz. 150.
V.d.W. maakte, ter verheldering, gaarne schematische indelin-
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gen gelijk deze; zo onderscheidde hij in een bespreking van ‘Arrêts Facultatifs’ van
Gaston Pulings (N.R.Ct 13 Nov. '26, let. bijbl.) drie soorten dichters, de spontane,
terstond op volle kracht, maar spoedig geblust (Kloos); zij die eerst een
anderssoortige aanloop nemen (Verlaine, Mallarmé) en de receptieve, bij wie allerlei
invloeden zich laten gelden gedurende de lange tijd tussen conceptie en elaboratie
(Pol de Mont, v.d. Oever).

blz. 564-570: Albert Verwey.
Men legge voor wat V.d.W. Verwey dankte naast dit opstel ook dat over Gutteling,
waar de invloed van V. op de ontwikkeling van zijn persoonlijk dichterschap blijkt
(dl V, blz. 190).
blz. 565 r. 13: A. Verwey was de eerste die uit het Noorden de Vlaamsche jongere
schrijvers tegemoet trad. Er is een merkwaardige gradatie in aantrekking en
ers

verwantschap tussen 80 en Vlamingen geweest. Terwijl Kloos, Gorter en v.
Deyssel hen als mens en kunstenaar om hun emotionele aard meer boeiden dan
Verwey, stond die laatste toch nader aan de geestelijke achtergrond van V.N. en
Str. Wanneer dan ook Vermeylen de ‘alomvattende idee van het Leven als
immanente beweging en zelf-organisatie’ belijdt, dan constateert Verwey dat daarmee
nauwkeurig de gedachte wordt uitgedrukt, waarvoor hij sedert 1888 streed. (Vgl.
Verwey: Noord en Zuid in de jaren '90, N. Taalg. XXVII, blz. 193).
blz. 567 r. 8: werd het mij ... duidelijk, dat wij elkander niet zoo heel goed zouden
begrijpen... Verwey heeft aanvankelijk anders gedacht; hij nodigde V.d.W. in 1904
uit aan de Beweging mee te doen en hield aan; in een brief van 22 Sept. '04 aan
de Bom leest men: ‘Verwey heeft me gevraagd voor “De Beweging”; ik heb hem
geantwoord, dat ik van zijne beweging niet ben, maar hij wederantwoordt dat ik er
zeker van ben, dat ik dus moet meêdoen’. Of de gesprekken te Latem vóór of na
deze briefwisseling plaats vonden, kon ik niet uitmaken, al veronderstel ik vóór.

blz. 570-574: Joris Eeckhout.
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De priester-schrijver Eeckhout heeft het gehele leven en werk van V.d.W. met
bewondering en liefde gevolgd; hij was vooral in de jaren te Zwijnaarde een
veel-geziene gast op La Frondaye. Hij belichtte dan ook allerlei aspecten van V.d.W.
in zijn Litt. Profielen, schreef voor diens werk de bekende ‘Inleiding’ (1932) en gaf
reeds eerder een beeld van dichter en werk in ‘Mannen van Beteekenis II’. Van zijn
veelvuldig verkeer met de dichter verhalen zijn ‘Herinneringen aan K.v.d.W.’ (1929).
In Litt. Profielen VII’ publiceerde hij nauwkeurige nota's van studenten, die V.d. W's
colleges over V.N. en Str. volgden (1939).

blz. 574-579: Aug. van Boeckxel: De dubbele Afstraling.
Het zal duidelijk zijn, dat de ‘iemand dien ik niet noemen zal’ (blz. 574, onder) V.d.W.
zelf is; men zie ook slechts het derde verscitaat!

blz. 579-586: Maurice Gilliams: De Dichter en zijn Schaduw.
Het is bijzonder jammer, dat dit stukje de enige gedrukte reactie is van V.d.W. op
Gilliams werk, waarin, op eigen wijze, zooveel van zijn geest leeft.
blz. 582 r. 13: zijn gedicht is niet een opeenvolging... over het hoofd van G. heen
geeft V.d.W. hier kritiek op de sterk associatieve beeldvorming der expressionisten.

blz. 586-593: Cyriel Buysse: Emiel Claus.
Behalve het beroemde opstel uit ‘Kunst en Geest’ dat men vindt in dl IV (blz. 313
en volg.), moet men naast dit artikel leggen ‘Dood van Emiel Claus’ (N.R.Ct 10 Juni
'24), dat nog voor een uitgave van V.d. W's ‘Schilderboek’ moest worden opgespaard.
Vergelijk ook de overige stukken vermeld in de aant. bij dl IV, blz. 313.
blz. 589 r. 19: al bleef ... Meunier ... bang voor den Oostenwind: bij die gelegenheid
dichtte V.d.W. de aardige Franse ballade, die ik in facsimile afdrukte als illustratie
nr 16 in mijn ‘K.v.d.W.’ I.
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blz. 593-600: Wat is Poëzie.
Hoewel deze tekst door het V.d.W. Genootschap in 1938 als ‘lezing’ is gepubliceerd,
maakt het èn om de beperkte omvang èn om de zeer gecomprimeerde stijl de indruk
van een resumé of grondplan, dat de dichter, al sprekend nader zal hebben
uitgewerkt. Interessant is het dit stuk te leggen naast ‘De Geschiedenis van het
Gedicht’ (IV, 747 en volg.). Ook thans is er nog grote belangstelling voor
physiologische verklaringen van het dichterschap, maar met meer scepsis. In zijn
colleges over kritiek besprak prof. V.d.W. dezelfde problemen; nota's van die colleges
van de hand van prof. de Smaele vindt men in Rutten ‘De esth. opvatt. van K.v.d.W.’
blz. 105 en volg.

blz. 600-606: Hugo van Walden: De Gulden Slede.
Behalve als typering van v. Walden is dit stukje belangrijk om zijn analyse der
Boomgaard-groep. Feller-critisch tekende hij hen in ‘Jongere Vlaamsche Letteren’
(dl V, blz. 439). H.v. Walden publiceerde in '26 een boekje over mogelijke
toneelhervormingen ‘Het grauwe Gordijn’, waarin hij een afwending van het
naturalistische toneel propageert en een samenleven van publiek en toneel. V.d.W.
besprak dit in de N.R.Ct van 24 Aug. 26, Av. en 26 Aug. Av.
blz. 605 r. 3: de wijsneuzerige moraliseering van viooltjes-die-wetenwilden... doelt
op de sprookjes van M. Metz-Koning.

blz. 606-612: Firmin van Hecke: Gedichten.
Over dezelfde bundel en met even begrijpende sympathie schreef V.d.W. in de
‘Kroniek der Gedichten’ (dl V, blz. 224). Men zie de aantek. aldaar.

blz. 617-621: Emiel Gielkens: Jan I.
Dit is een staal, onder de artikelen over Nederl. Letteren zeldzaam, van ironische
kritiek, die V.d.W. geestig, maar tegelijk ongemeen raak beoefende in menige
schilderkunst-kritiek. Men lette hier bijv. (blz. 619, r. 12) op de opmerking, als langs
de neus weg: men kan goed merken, dat hij een humorist is en op het slot
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over de Brabançonne. Bij de Frans-Belg. Letteren vindt men een bravourstukje van
dit slag over ‘La suprême Aventure’ van Francy Lacroix (dl VI, blz. 188).

blz. 621-629: A. Roland Holst: De Afspraak.
V.d.W. behandelt ‘de Afspraak’ a.h.w. op drie plans: voor de gewone verhalen-lezer,
voor de psycholoog, voor de dichter. De lectuur werd hem een gesprek van innige
verstandhouding met de schrijver en tenslotte alleenspraak, introspectie. Ook hier
is daarom de bespreking even belangrijk om R. Holst als om V.d.W. beter te verstaan.
Het woord ‘mystiek’ wordt hier in ruimer zin gebruikt dan in die der religieuse, of
speciaal christelijke (vergelijk daarover het citaat van Jeanne de Chantal op blz.
312 en de tekening van de mystiek van Hammenecker, blz. 637). De omschrijving
‘geestelijk leven buiten controle der rede’ is dezelfde, die V.d.W. ook in zijn college
over mystiek gebruikte; uit wat hij hier volgen laat (blz. 625 onder en 626 boven)
blijkt de nauwe verwantschap met het zuiver-religieuse.
blz. 624 r. 4: het rechtstreeksche ervan is te bepalen... Het woordje is, blijkbaar in
de N.R.Ct uitgevallen, is ingevoegd.

blz. 629-633: Edm. van Offel: Naar 't levend Model.
Men vergelijke bij deze bespreking het eerste artikel van de Kroniek der Gedichten
(dl V, blz. 9) en de andere stukken naarwelke daar in de aantek. wordt verwezen.
blz. 629 r. 23: ‘De Scalden’. Aan het tweede jaarboek van die Antwerpsche
Kunstkring had V.d.W. medegewerkt met een romantiserende schildering van de
ateliers in het Patershol: ‘Uit het Leven van Nebo, Dichter’.

blz. 633-640: Jan Hammenecker en Gery Helderenberg.
Het werk van deze beide priester-dichters wordt V.d.W. aanleiding tot een in beelden
gekleede theorie van het dichterlijk scheppen. De gedachtengang sluit geheel aan,
- maar is discursiever en gedétailleerder - bij de uitspraak over het ‘geheim’
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dat tussen Gezelle en hem bestond, in Guido Gezelle II (blz. 361); de beide opstellen
verhelderen dan ook elkaar.
blz. 634 r. 29: aan zwakkeren dan hij... ik meende zo te mogen verbeteren; in de
N.R.Ct: dan hem.
blz. 637 r. 19: deliquescentie = vervloeiing.

blz. 640-645: Jan Jans: Plastische Verzen.
De gulle, historische waardering van deze bundel spreekt voor zich zelf. Ik wil echter
wijzen op twee zinnen, die, gecombineerd, duidelijk aangeven, hoe de
V.-N.-e.-Strakser V.d.W. als dichter in de Vlaamse strijd stond. De eerste, op blz.
641, r. 5: ‘Waar vroeger de Vl. beweging object was van Vl. poëzie en
rechtstreeksche aanleiding, kan men het er thans voor houden, dat het scheppen
van poëtische schoonheid bij de dichters een afzonderlijken, maar dan toch
inhaerenten vorm is van den Vlaamschen dienst’. En de tweede, op blz. 642, r. 2:
‘de Vl. poëten laten hunne kunst niet meer aan banden leggen, waar zij weten, dat
eene overtuiging, gevolg van grondig overleg... nooit als tiende zuster in den kring
der Muzen werd opgenomen’.

blz. 645-652: Paul Kenis: Het leven van Lieven de Myttenaere.
De tijd waarover deze roman handelt en die de vroeg-Renaissance in de literatuur
bracht, had V.d. W's bijzondere belangstelling, zoals men aan vele détails merkt.
Van de op blz. 648 genoemde bronnen was van Vaernewyck schrijver van kronieken
als de Historie van Belgis, de Vlaemsche Audvremdigheyt (in balladen), en het
Leven van Karel V; Jan van de Vyvere (beter Vivere) vertaalde o.m. uit het Latijn
een lang gedicht op het sterven van Isabella, vrouw van Christiaan II van
Denemarken. Jan Roulans niet Roelants) was de uitgever o.m. van het beroemde
Antwerpsch Liedboek van 1544.
Inconsequent schrijft V.d.W. in de titel lakenkooper, maar op blz. 647 r. 7:
lakenkoopman.
De aangekondigde vervolgen op Kenis' roman bleven uit.

blz. 652-660: M. Roelants: Komen en Gaan.
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Dit is typisch een bespreking van iemand, die van ‘de stiel’ is, die de problematiek
van het werk aan den lijve kent. Hij laat, merkwaardig genoeg, vrijwel onbesproken
wat allen bij Roelants te berde brachten: de geschakeerde psychologie. Maar hij
geeft - en dat is het belangrijke van dit stuk - een historisch-sociologische verklaring
van de overheersing tot dan van de boeren-roman, de lyrische en de fantastische.
En vergeten we niet, dat hij zelf in die drie genres schreef! Als altijd is ook hier weer
een stuk zelfrekenschap.

blz. 660-668: Jef Mennekens.
Dit herdenkingsstukje bevat vele gegevens voor V.d. W's dichterjeugd, speciaal
over de tijd der Heremanszonen. Men vindt ze, vooral wat Help-u-zelf betreft,
aangevuld door Toussaint (lid van die vereniging) in zijn ‘Marginalia’. Ik-zelf kon in
mijn ‘K.v.d.W.’ I nog enige bijzonderheden ontlenen aan mededelingen van Karels
schoolmakkers. (Zie daar eerste hoofdstukken). Een paar kanttekeningen bij dit
artikel:
blz. 661 r. 14: Evangelie van den dag. Zo droeg V.d.W., luide toegejuicht, zijn
‘Evangelie’ - betiteld flamingantisch gedicht voor: Ik bood hen waap'nen en
gebloemt... (dl I, blz. 803).
blz. 662 r. 4: steun bij vooraanstaande Vlamingen...: De Heremanszonen ontvingen
bijv. een nieuw oranje-blanje-bleu vaandel van de weduwe van prof. Heremans en
van Virginie Loveling. Karel was bij de inhuldiging (17 Oct. '95) voorzitter en ontving
de dames met een gloedvolle toespraak. / r. 9: de bundel van Help-u-Zelf. Deze
verscheen in 1894 en bevatte zeven verzen van V.d.W. onder de pseudoniemen
Eric Monck en Beaet uten Hove.

blz. 675-679: Vondel als Dichter.
Dit stukje is een mengsel van de persoonlijke, subjectieve reactie van de mens, de
Vlaming en dichter V.d.W. op de dichter Vondel en van een aantal als objectief
voorgedragen constateringen.
De eersten zijn interessant, vooral voor wie V.d.W. begrijpen wil; de tweeden zijn
uiteraard aanvechtbaar, temeer waar V.d.W. zelf erkent te overdrijven (blz. 677).
Deze ‘vluchtige nota's’
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bevatten in gecomprimeerde, aphoristische vorm een zeer bepaalde visie op het
geval Vondel, waarvan te betreuren is, dat ze nooit kon worden uitgewerkt om haar
waarde of onwaarde te bewijzen.

blz. 679-685: Paul van Ostayen en Willem Kloos.
V.d.W. noemt P.v.O. ‘de laatste groote vreugde in mijn jongste literaire leven’ en
zegt even verder te denken aan het ‘werk der laatste jaren’. Men zal dus vooral zijn
bewondering moeten betrekken op ‘De Feesten van Angst en Pijn’ en ‘Het eerste
Boek van Schmoll’, trouwens pas posthuum volledig gepubliceerd. Vijf jaar vóór dit
artikel klonk V.d. W's oordeel tegenover V. Ostayen wèl anders (vgl. bijv. blz. 534
in ‘De dichters van het Fonteintje’) Niet alleen v.O. was geëvolueerd, maar ook
V.d.W. Men bedenke, hoe hij aanvankelijk ook kopschuw stond tegenover het
expressionisme in de beeldende kunsten, maar dit, begrijpelijk, al eerder, ±'25
volledig aanvaardde. Er is trouwens verwantschap tussen beide dichters; het zou
de moeite lonen ook de theorieën van P.v.O. (in ‘Gebruiksaanwijzing der Lyriek’)
met die van V.d.W. te vergelijken. De wijze waarop hij in de laatste alinea van blz.
680 de geest van dit werk uitbeeldt (‘exaltatie die tot het lucht-ijle uitzet’; ‘vervoering
in geestelijke cirkelen die nimmer strand raken dan in God’) herinneren ons helemaal
aan de sfeer van de ‘Beginselen der Chemie’.
Datgene waarvoor hij v.O. als dichter groot acht (zie het gecursiveerde op blz.
680) ligt weer geheel in de lijn van wat hij in Gezelle roemde (blz. 365) en wat hij
later de kunst van de ajusteur noemt (blz. 635-36).
In het zakboekje van 1929 vindt men onder het hoofd ‘Willem Kloos’ het volgend
schema: ‘Ik heb de gelegenheid niet gehad hier over van Ostayen te schrijven: ik
was gestraft door de ziekte. Zij laat mij los om te schrijven over Kloos: de gelegenheid
der physiologische neêrdrukking laat mij toe te spreken over de exaltatio, die poëzie
is. Men is maar dichter als men zichzelf overdrijft, als men zich-zelf uit zichzelf
ontwikkelt en ontpopt.
Paul van Ostayen is een nogal trage, maar een prachtige vlinderwording geweest:
ik zou hare wording willen ontleden, al huiver ik, het te doen. Kloos is voor mij in
ééns de vlinder geweest; hij
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is, zoo om mijn zestiende jaar, de openbaring geweest der levende poëzie. Wat
was mij poëzie toen ik hem las voor het eerst? (Doode dichters - levende dichters)’.
Over de betekenis van Kloos in V.d. W's jeugd vergelijke men in dit deel ook de
opstellen over ‘Verzen III’ (blz. 294) en over van Deyssel (blz. 523).

blz. 685-689: Gemeenplaatsen over Kritiek en Poëzie.
Van deze laatste proza-bijdrage van V.d.W., opgenomen in ‘Vandaag’, vindt men
het handschrift, ten dele nog als een meer schematisch ontwerp, en anders
geordend, in zijn zakboekje van 1929. De laatste zin van 1 en het motto zijn bijv. in
het zakboekje tot een § verenigd, In nr. 7 had het hschr. in de eerste zin: Het is
idioot, na verwijten volgen puntjes en dan gaat V.d.W. in een nieuwe alinea voort:
Maar het is wreed tot oneerlijkheid toe, te zeggen dat een dichter op vroegere
toestanden teert. (vgl. hier blz. 687, r. 4 en volg.) nr. 12 is geheel op gelijke wijze
opgezet als de stukjes van ‘De Nieuwe Esopet’, die men in hetzelfde zakboekje
vindt.

blz. 689: Opstellen over Fransche Letteren.
De hier herdrukte opstellen verschenen alle in de N.R.Ct, sommige als feuilleton
onder de titel ‘Nieuwe Fransche Boeken’, andere als losse besprekingen,
voornamelijk in het lett. bijblad. De Franse literatuur kwam verder enige malen aan
de orde in beschouwingen over opera en toneel. Zo is in dl VI, bij de keuze uit de
journalistiek, een boeiend stuk opgenomen naar aanleiding van de opvoering van
‘Monsieur le Trouhadec’ van Jules Romains (VI, blz. 538). Bij de bespreking van
een opvoering van Le Chemineau van Richepin, met muziek van Leroux, werd het
werk van Richepin summier behandeld reeds in 1908 (N.R.Ct 23 Febr. '08). In een
vuurwerk van calembours gaf hij (5 Maart 1910, Av. A) een vernietigend oordeel
over ‘Chantecler’: ‘lyrisme met geschminkte gemeenplaatsen, gepeperd met
goedzakkige of monstrueuse jeux de mots!’ Toen de comtesse de Noailles in de
Kon. Belg. Academie werd ontvangen, uitte V.d.W. zijn spijt dat de
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philoloog prof. Wilmotte haar toesprak en niet Severin; er volgt een prachtige passage
over de verwantschap van dichteres en dichter, vooral in de doodsgedachte (N.R.Ct
25 Jan. '22, Av. ‘Huldiging’). Natuurlijk komt ook menig Frans auteur incidenteel aan
de orde, vooral waar het gaat over Belgische literatuur en haar inspirerende
voorbeelden.
De hier gebundelde opstellen hebben een dubbele waarde. Zij zijn natuurlijk in
de eerste plaats belangrijk om wat deze kenner der Franse letteren met zijn
natuurlijke ‘feeling’ voor Franse geest, zijn scherp-analytisch denken en zijn
persoonlijke smaak ons over Franse poëzie en romans vertelt. Maar ze hebben
anderzijds een eigen betekenis door de gemaakte keuze, en wel meer dan die over
Frans-Belgische letteren, waarbij de schrijver dikwijls eenvoudig behandelt wat op
zijn recensie-tafel werd gelegd. Ik wijs op de grote plaats die het Symbolisme in
deze studies inneemt, als verschijnsel in het algemeen en in de figuren die hem in
't bijzonder geboeid en dikwijls gevoed hadden: een Rimbaud, een de Régnier, een
Mallarmé, een Moréas. Daarnevens wordt verklarend licht op zijn eigen gestalte
geworpen door de liefdevolle - hoe dan ook weer critische - voorkeur voor een
Stendhal, een Jammes, een Bourges, in zeer speciale zin een Amiel, maar ook voor
Salmon boven Barbusse, enz. Deze aantekeningen kunnen niet dan in algemenen
zin daarop de aandacht vestigen; uitwerking van hier blijkende verwantschap en
inspiratie zou een gedegen studie vereisen. Veel heeft V.d.W. zelf - en gedétailleerd
naar de verschillende personen - over de invloed der Franse letteren op de V.N. en
Straksers, uiteengezet in het door Eeckhout uitgegeven college. Evenmin kan er
aan worden gedacht bij de zeer vele literaire figuren en verschijnselen, die aan de
orde komen inlichtend of verklarend commentaar te geven. Men zal dan ook slechts
aantekeningen vinden bij die opstellen, waarin daartoe aanleiding was in verband
met v.d.W.'s eigen werk.

blz. 691-702: Oorlogsliteratuur.
De mentaliteit van waaruit V.d.W. in Juli 1916 over literatuur begint te schrijven,
kennen wij goed uit het Oorlogsdagboek. Er was in dezen tijd, na een aanvankelijke
weerzin tegen alle litera-
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tuur als ‘verfoeilijk byzantinisme’, een terugkeren, maar met een sterke behoefte
aan zuivering en eerlijke, eenvoudige humaniteit. Naast de inleiding van dit artikel
legge men de eerste stukken in ‘Memoranda’ van de aanvang van hetzelfde jaar
1916 (dl VIII, blz. 702 en volg.).

blz. 702-714: Barre: Le Symbolisme etc.
Dit artikel is van 1917; de eerste zinnen tonen ons een weer andere mentaliteit dan
in de zomer van 1916. Hier laat zich de behoefte gelden de geestelijke benauwing
van de bezettingstijd te boven te komen door zich te verdiepen in onvergankelijke
schoonheid. Van die ‘vrijheid’, waarbij het ‘tegenwoordig wereldgebeuren
verschrikkelijke ijdelheid’ kan blijken (zie blz. 702) spreken de oorlogsmémoires,
wanneer V.d.W. ze, na de Pamelse retraite, in 1918 hervat (zie dl VIII, blz. 862 en
volg.).
blz. 707 l. regels: de bundels gedichten, koorts onzer avonden... Men vergel. de
passage uit het college-dictaat die aanvangt: ‘Onze echte meesters zijn de
symbolisten geweest’ (Eekhout, Litt. Profielen VIII, blz. 100).
blz. 709 r. 1: zijn gestadige antinomie... op grond van de contekst verbeterde ik
antinomie uit autonomie in de N.R.Ct / r. 20: zoo de omstandigheden... hier is
waarschijnlijk iets uitgevallen; het eenvoudigst voegt men vóór zoo het woordje om
of door in.

blz. 714-721: Francis Jammes.
Dat er van het vroeger werk van Jammes op V.d.W. grote bekoring was uitgegaan,
blijkt duidelijk. Ik heb in mijn ‘K.v.d.W. I’ dan ook op de verwantschap gewezen
tussen deze ‘Vergiliaanse’ Jammes en de dichter der Laethemse brieven (zie daar
blz. 210-11). Een sterk contrast dringt zich op, als men de waardering voor Gautier,
zijn Emaux et Camées schrijvend, vergelijkt met de verontwaardiging in 1916 over
Victor Rousseau, die een zelfde houding aannam. Men verg. het Oorlogsdagboek
(dl VIII, blz. 293 en volg.). In hetzelfde jaar van dit opstel (1919), hield V.d.W. echter
in een brief aan F.v. Hecke dezen aarzelend het voorbeeld van Gautier voor, toen
van H. nl. geschreven had dat ook de dichters
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in revolutietijd niet mochten achterblijven: ‘Uw brief heeft mij angstig gemaakt: ik
voel wel dat ik het met u eens ben, maar... Toen in 1848 (volgt het verhaal van
Gautier; daarna, sceptisch: En ik vraag mij af...’

blz. 744-753: Henri de Régnier: La Pêcheresse.
De titelroman komt slechts in een soort appendix aan de orde; in werkelijkheid werd
dit opstel één uit de reeks belangrijke beschouwingen over het Symbolisme, gezien
in de gloed der jeugdliefde. In verschillende opstellen van deze Franse Letteren
belicht V.d.W. bepaalde facetten van het Symbolisme, zo hier de romantische reactie
tegenover het naturalisme. (De schrijver geeft hier als elders zijn geliefkoosde
definitie der romantiek: de houding van het Individu tegenover het Absolute, waarbij
‘houding’ de zin heeft van ‘het zich stellen voor, zich richten op’). In andere opstellen
is de reactie op het Parnassianisme, de vormvernieuwing, het vrije vers, het
suggererend muzikale, de synesthesis, op de voorgrond gesteld of nog anders het
internationaal-cultureel karakter. Men legge voor een beeld met alle facetten naast
dit stuk de opstellen ‘Mislukte Uitvaart’, ‘Mallarmé’, ‘Rimbaud’, en vooral ‘Jean
Moréas’. In de collegedictaten over Van Nu en Straks vindt men een samenvattend
schema (blz. 100-103). Voor het internationaal en muzikaal karakter van het
Symbolisme vergelijke men vooral ook ‘Belgisch Symbolisme (dl VI, blz. 102-109).
Speciaal met de Régnier van ‘L'homme et la Sirène’ en ‘Tel qu'un songe’ is de
verwantschap met de dichter van Het Vaderhuis onloochenbaar. (Vgl. mijn ‘K.v.d.W.
I’ blz. 159-60).

blz. 774-783: Amiel.
V.d.W. heeft zich met grote intensiteit bezig gehouden met de vragen naar het
wezen, de voorwaarden, de verschijnselen der mystiek. Als hoogleraar te Gent gaf
hij tot in détails afdalende theoretische colleges over mystiek en de grote mystici,
als inleiding op een daarop volgende cursus over de mystiek in de Nederlandse
letterkunde. Onder de mystici, die hij veelvuldig aanhaalde behoorde Amiel, en wel
als een vertegenwoordiger aanvankelijk van buiten-kerkelijke, wijsgerige mystiek
en pantheistische natuur-
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mystiek, maar die tenslotte tot een modern, wezenlijk-christelijk mysticus uitgroeide.
Het artikel in de N.R.Ct naar aanleiding van Amiel's honderdste geboortedag bewijst,
hoe hij zich reeds in 1921 in hem had verdiept. Men kan dit stuk lezen als een
objectief-beschrijvend verslag; nergens mengt hij - gelijk anders bijna steeds - het
eigen ik met zijn ervaringen in het betoog. Maar tegelijkertijd is er - misschien alleen
reeds door de zielstoon van dit proza - een duidelijke verwantschap met de
heiligenverhalen uit ‘De Bestendige Aanwezigheid’. Het is m.i. dan ook
onbetwijfelbaar, dat hij ook hier in een historisch symbool mede zijn eigen leven,
ervaringen of aspiraties, openbaart. Daardoor is het stuk van betekenis voor wie
zijn ‘God aan Zee’ en ‘Bergmeer’ wil verstaan.
blz. 786 r. 1: is het dat zijne opdracht... De tekst is hier herdrukt als in de N.R.Ct; ik
veronderstel echter, dat de zetter voor is een woordje dit of dat deed uitvallen.
blz. 796 l. r.: In het in ongemeen-fraai proza geschreven artikel over Apollinaire
- welk een periodes! - is een ontsierende drukfout blijven staan; lees voor Jassy:
Jarry.

blz. 845-852: Stephane Mallarmé.
Het moedwillig constructivisme van Mallarmé druist in tegen alle beschouwing en
beleving van poëzie, die V.d.W. in zijn vele opstellen demonstreert. Hij veroordeelt
deze bedoelingen dan ook radicaal: ‘ze zijn falikant uitgekomen, en het kon wel niet
anders, waar de middelen extra-poëtisch waren’. Toch staat hij met grote eerbied
tegenover de meester en noemt zijn invloed ‘ontstellend groot’. Dat is slechts ten
dele de eerbied voor een groots, zij 't onjuist pogen. Opmerkelijk is wat V.d.W. als
grond van zijn verering noemt en als het eigenlijke, ja eeuwige in Mallarmé aanwijst;
het is datgene, waarheen zijn poëzie vooral in de laatste bundels zich hunkerend
beweegt: de dingen uitdrukken in hun symbool, ze veralgemenen zodat ze alle
kenmerk van tijdelijkheid verliezen. Of anders en definitiever nog: ‘aan elk beeld
zijn uitzicht van eeuwigheid te geven’.
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blz. 852-861: Na vier Jaar.
In deze beschouwing der romans van kort na de oorlog laat V.d.W. een zin, midden
op blz. 855 cursief drukken en geeft ze dus bijzondere nadruk. Die zin drukt
inderdaad zijn eigen, misschien betreurde ervaring als mens en dichter uit. Hij heeft
het over de schrijvers, die ± 1920 om de veertig jaar zijn - gelijk hij zelf was - en
merkt op, dat zij de na-oorlogse geest slechts in zoverre weer kunnen geven, ‘als
een menselijk brein en een menselijk gemoed dat vermogen, die vóór den oorlog
hunne voornaamste, niet zelden hunne definitieve en voortaan onafwendbare
vorming hadden ontvangen’. V.d.W. had in de oorlogsjaren in vele opzichten een
innerlijke wending beleefd; ook van hem geldt echter de zo nadrukkelijk gestelde
beperking en hij is zich dat ten volle bewust.

blz. 868-872: Jean Moréas II.
blz. 868 r. 14: Ik-zelf bracht in die tijd wakende nachten door... In die nachten schreef
hij de cyclus ‘Op den dood van Jean-Moréas’ onder welke titel hij, bij de vijf gedichten
die in ‘De Modderen Man’ verschenen (dl I, blz. 507-512, de twee andere op blz.
735-739), schreef: ‘onder het waken bij een stervend man’. Die verzen, waarin de
gedachte wonderlijk de oude vriend bij wie hij waakt en de verre stervende dichter
verenigt, reppen nog niet van het ‘mirakuleus-nieuwe leven’ van de lente-dageraad.
V.d.W.'s zakboekje van 1913 is niet bewaard gebleven; door deze passage zijn de
gedichten echter gedateerd.
blz. 870 r. 3: Waar men thans den mond vol heeft van ‘zuivere poezie’... Zijn eigen
opvattingen, waarin hij niet een ‘poésie pure’ maar een ‘vers pur’ proclameert, zette
hij uiteen in Approximations, opgenomen in de een jaar na dit artikel verschenen
‘Hommage des Ecrivains étrangers à Paul Valéry’ (Stols, Maastricht, 1927). Vgl.
ook het artikel over Malherbe, blz. 928-29.

blz. 872-887: Waarom heeft Arthur Rimbaud gezwegen.
Wanneer V.d.W. na wikken en wegen van veler mening op blz. 884 zijn eigen
oplossing geeft, culminerend in ‘Er blijft den dichter niets meer, dan het
onuitsprekelijke, dan het Zwijgen’ denkt men onwillekeurig aan zijn eigen laatste
verzen.
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‘en mijn gedicht dat, zonder einde,
gedicht dat, zonder einde...,

waar het zingen in woorden in een zwijgend zingen overgaat Tijdens zijn laatste
ziekte, zei hij meer dan eens, niet meer te zullen schrijven, als hij genas. De gevallen
verschillen ongetwijfeld in vele opzichten, maar bevroedde V.d.W. op zijn wijze niet
‘(z)ijn voet op de ijdelheid der schriften’, dat het dichten ‘het gevecht met den Engel’,
voor een andere geestesstaat ging wijken? Waar hij dit echter bij Rimbaud als de
‘onmacht’ ziet, zou men na zijn laatste gedicht willen spreken van voltooiing, van
rust.
Over de verstechniek van R. vgl. ook ‘Em. Verhaeren’ (dl VI, blz. 9).

blz. 887-892: Jean Rodes: Bréviaire Stendhalien.
In zijn college over V.N. en Str. sprak V.d.W. over de voorkeur die zijn groep had
voor Stendhal, als een der auteurs, die een oplossing aanduidden van de
levensproblemen van hun tijd (welke plaats heeft het individu in het sociaal leven?
enz.). Hij noemt St. een aarzelaar, die altijd zocht naar een houding, die zijn
onstandvastigheid zou dekken, een analyticus, die alleen maar wil formuleren, maar
dan ook alle nuances. De echte Stendhal vindt hij in ‘Souvenirs d'Egotisme’ en
‘Lucien Brulard’, waarin St. zichzelf in de fijnste nuances overlevert (zie Eeckhout,
Lit. Prof. VIII, blz. 95).
blz. 895 r. 28: doô-lage = moerasgrond, drijfzand.

blz. 898-914: Jean Cocteau.
In dit met zoveel luciditeit geschreven opstel lette men op de adaequate stijl. Het
onderwerp, de snelle roerigheid van Cocteau, doet V.d.W., vooral in het eerste stuk,
schrijven met een bij hem ongewone puntigheid. Men vergelijke de driftige korte
zinnen hier met de brede deining der periodes in de opstellen over Bourges en
Apollinaire!
blz. 903 r. 10 en blz. 911 r. 9: affabulatie (Fr. affabulation) = ordening en compositie
der elementen van een roman.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

797

blz. 923-930: François de Malherbe.
Dit opstel is van 1928! Merkwaardig, hoe sterk tot in zijn laatste jaren (toen ‘de
poëtische substantie’, de geestelijke inhoud, een zo belangrijke betekenis kregen
in V.d. W's werk), zijn belangstelling als theoreticus bleef uitgaan naar de ‘poëtische
uitdrukking’, de vorm-wereld der poëzie, het vers zonder meer! En opvallend, hoe
hij, zonder de theorieën uit ‘Vlaanderen’ nog voor zijn rekening te nemen, het dichten
nog steeds in nauw verband ziet met het physiologische, zodat hij spreekt (blz. 928,
r. 28) van ‘echtheid die niet berust op een geestelijke spil, maar op een
physiologische behoefte.’
Over zijn theorie van het ‘zuivere vers’, zie de aantek. bij blz. 870
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Aantekeningen bij deel VI
Algemene Aantekening:
In het zesde deel van Verzameld werk werden achtereenvolgens opgenomen:
Opstellen over Frans-Belgische Letteren, als vervolg op die over Nederlandse en
Franse Letteren in V, een keuze uit de journalistiek in de N.R.Ct en de
Gramophonische Tijdingen uit de Standaard. Voor de methode bij die aantek. gevolgd
vergelijke men de algemene aantek. bij dl. IV en V.
Ook aan de Vlaamse pers heeft V.d.W. medegewerkt. Behalve reeds in 1898, in
Onze Vlagge, een antwoord op het Enkwest over de daad van Em. Zola (Vl. Vlagge
7 Maart 1898, 70 regels), verschenen deze bijdragen in ‘De Vlaamsche Gazet’. In
de jaren 1908 en 1909 telt men respect. 13 en 8 artikelen. Vindplaats en titel volgen
hier:
1908.

18 Aug. en 3 Sept.: Vlaamsche
Beschaving
14 Sept.: De beteekenis v. Conscience
op onze dagen
25 Sept.: De Volkssmaak
27 Sept.: Sedert Gudrun gedicht werd
9 en 28 Oct.: Volkskunst
15 Oct.: Napoleonisme
7 Nov.: J.M. Dautzenberg
16 Nov.: De Belgische Letterkunde
23 Nov.: De Vlaamsche Letterkunde en
ons Volk
14 Dec.: Een Denkbeeld (Toneel)
22 Dec.: Drie Bekroonden (v.
Buggenhout, de Clercq en Vermandere).

1909.

8 Jan.: Mijnheer Serjanszoon
15 Jan.: In den Kruidtuin
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23 Jan.: Gezelschapsleven
20 Febr.: Openlucht-tooneelen (de Gruyter te Latem)
24 Febr.: Naar Amerika (kunstwerken)
4 Maart: Kunstonderricht
8 Maart en 6 April: Hooren en Zien.
Hoewel op een ander publiek afgestemd, zijn ook deze stukken in allerlei détails
typisch Woestijniaans. Voor een opname van alle of een ruime keus bleek in dit
zesde deel geen plaats meer beschikbaar, toen het onverwacht groot aantal teksten,
dank zij de hulp van de heer Schmook, werd opgespoord. Bij wijze van proeve is
echter als een Aanhangsel herdrukt het dubbel-artikel ‘Vlaamsche Beschaving’.

blz. 7: Opstellen over Frans-Belgische Letteren.
Deze opstellen verschenen in de (groene) Amsterdammer, de N.R.Ct en de Witte
Mier; zij werden door V.d.W. niet gebundeld, maar een aantal ervan werd opgenomen
in ‘Over Schrijvers en Boeken’ I en II (uitg. K.v.d.W.-Genootschap, 1933 en '36). Ze
zijn in historische volgorde herdrukt; alleen zijn opstellen over dezelfde auteur bijeen
geplaatst. Bij deze serie zijn enkele opstellen uit dl VI (Demolder, Waller) aan te
sluiten. Deze opstellenverzameling is niet compleet. V.d.W. recenseerde in deze
rubriek wat ter tafel kwam; daarbij waren werken van meer- en minder belang. Daar
de plaatsruimte beperking eiste, zijn enige besprekingen, die geen bijzonder facet
van V.d.W.'s figuur tonen, weggelaten. De titels volgen hier met de plaats in de
N.R.Ct.:
Camille Lemonnier †

28 Nov. '13

Camille Lemonnier gehuldigd

2 Nov. '22

Emile Bousin: La Vocation de Ml. Héraldy 13 Sept. '24
Julia Frézin: l'Intruse

13 Sept. '24

Gaston Heux: l'Initiation douloureuse

17 Jan. '25

Edgar Tant: Le Rythme de la Vie

21 Febr. '25

Henri Davignon: Le Sens des Jours

28 Febr. '25

Jean Ray: Les Contes du Whisky

28 Febr. '25

Léon Chenoy: Un But

16 Mei '25
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Const. Burniaux: La Bêtise

23 Mei '25

Julia Frézin: La Chaîne sans Fin

26 Sept. '25

Gérard Harry: l'Indigne Rivale

17 Oct. '25

Hub. Krains: Amours Rustiques

6 Maart '26

Léopold Courouble: Le
Mariaged'Hermance

29 Mei '26

René Golstein: l'Homme et le Nénuphar 26 Juni '26
Horace van Offel: La Rose de Java

3 Juli '26

Pierre Nothomb: Risquons tout

25 Sept. '26

Gaston Pulings: Arrêts facultatifs

13 Nov. '26

Aug. Vierset: A la Recherche de l'Amour 13 Nov. '26
Maur. Gauchez: La Maison sur l'Eau

20 Nov. '26

Rod. Parmentier: Jean Lariquette

31 Dec. '26

Emile de Laveleye: Lettres intimes

1 Oct. '27

blz. 9: Em. Verhaeren: Les Blés mouvants.
Dit opstel verscheen als nr 27 in de ‘Kroniek der Gedichten’ in de Amsterdammer,
maar werd er uit gelicht omdat deze Kroniek verder uitsluitend Nederlandse poëzie
behandelt. De ontwikkeling van V. tekende V.d.W. reeds gedetailleerd in 1906 in
‘Kunst en Geest’ (in Verz. Werk, dl IV, blz. 157-194; in de aantek. daar opgave van
andere Verhaeren-artikelen).

blz. 19-27: Emile Verhaeren: Hélène de Sparte.
Deze bewonderende bespreking plaatste V.d.W. in de (groene) Amsterdammer in
1922, nadat hij sedert de Kroniek (1911-1916) niet had meegewerkt. In hoofdzaak
refererend, geeft zij in het slotgedeelte zijn oordeel over Verhaerens ontwikkeling
na de opstellen van 1906 en 1914. Van de opvoering van ‘Le Cloître’ in de ruïnes
der St-Baafsabdij te Gent gaf hij een beoordeling in de N.R.Ct, 21 Sept. 1910. Zijn
bijzondere voorkeur voor de drie bundeltjes ‘Les Heures’ vindt men verantwoord in
het opstel uit 1906 (dl IV, blz. 192) en in het hier volgende (dl VI, blz. 33).
blz. 26 r. 19: De lezer ... zal vernemen. In de Amst. staat: Den lezer...; hoewel V.d.W.
herhaaldelijk de Vlaamse nomin. -n. schrijft, lijkt het mij waarschijnlijk, dat in dit
geval, bij het de zin openende onderwerp, den aan een zetfout is te wijten.
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blz. 27-35: Emile Verhaeren.
Dit opstel is de tekst van de rede, die V.d.W. uitsprak bij de onthulling van een
gedenkplaat aan Verhaerens geboortehuis te St. Amand, onder striemende
regenvlagen. Vóór hem spraken minister Hubert, priester de Smet (in 't Vlaams) en
Georges Eekhoud; verslag van die redevoeringen gaf hij in de N.R.Ct ‘Herdenking
II’, 31 Aug. '22 Av. C. ‘In Herdenking I’ (29 Juli '22, Av. B) was een gedetailleerde
biografie van V. en zijn ouders voorafgegaan. Deze herdenkingsrede heeft vele
parallellen met het opstel uit ‘Kunst en Geest’, maar draagt toch een ander karakter
omdat de spreker zich telkens richt tot de Frans-schrijvende Vlaamse auteurs.
blz. 28 r. 13: Willem van Moerbeke. Deze Vlaming ± 1215 te Moerbeke geboren
en gestorven in 1286, dominikaan en bekleder van hoge kerkelijke ambten, is vooral
bekend door zijn Latijnse vertaling van Aristoteles. / r. 14: voor Janus Secundus de
dichter der ‘Basia’ had V.d.W. grote verering. In de bewaard gebleven aantekeningen
voor zijn college leest men bijv.: ‘Zoals de denkers van dezen tijd in Erasmus den
bevrijdenden voorganger zien, zien zij die van en voor poëzie leven in Janus
Secundus, in den jong gestorven Jan Everaerts een vereerden vader’.
blz. 30 r. 10: Toen in 1893 ... had Verhaeren al lang zijn eerste bundels geschreven.
Deze mededeling kan een onjuiste indruk wekken; niet alleen de genoemde drie
boeken waren verschenen, maar ook wat V.d.W. het eerste drieluik noemt ‘Les
Soirs’: ‘Les Débacles’, ‘Les Flambeaux Noirs’ en ‘Les Apparus dans mes chemins’.
V.d.W. noemde in 1907 deze bundels symptomatisch voor de heersende
geestestoestand in het toenmalige Europa en hij zag een duidelijke parallel met
V.N. en Str. Wanneer hij dan ook zegt, dat Verhaeren in Vlaanderen niet werd
nagevolgd (‘of nauwelijks’ voegt hij er voorzichtig aan toe), dan zou dit verstaan
kunnen worden (en dat ware boud gesproken) in den zin van: De V.N. en Straksters
hadden bij hun optreden de invloed van Verh. niet ondergaan. Een zuivere parallel
was er niet; Verh. was hen vóór gegaan. Op blz. 31, r. 21 spreekt hij positiever van
zich en de zijnen als wij, onbewust zijne jongeren...,
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waarmee is aangeduid, dat die ‘wij’, ook al volgden zij niet in engere zin na, geestelijk
door de lectuur van Verh. waren gevoed.

blz. 35-47: De Roem van Emile Verhaeren.
Blijkbaar zijn de op blz. 36 tussen aanhalingstekens geciteerde vragen van Wilmotte
in deze vorm aan Nederlands-schrijvende, tot antwoorden uitgenodigde literatoren
toegezonden; de tekst kan bezwaarlijk aan een vertaling door V.d.W. toegeschreven
worden. Men zie slechts blz. 36, r. 6: ‘dan wel of die roem is verdonkeremaand’, in
plaats van ‘dan wel dat die roem is verdonkeremaand’, of anders: ‘of dat die roem...’
En dan: ‘schrijft gij dit toe aan een gevoel dat den dichter rechtstreeks treft...’

blz. 60-70: Franz Hellens.
In dit opstel treft de persoonlijke toon, van momentane spijt en van oude
bewondering. Er bestonden dan ook tussen beide schrijvers persoonlijke banden.
Zij kenden elkaar sedert de dagen van Latem; in de jaren vóór de oorlog zagen zij
elkaar te Brussel veelvuldig en voerden lange gesprekken over literatuur. Op blz.
72 zegt V.d.W.: ‘Het is 20 jaar, dat ik dezen schrijver ken. De mensch is mij een
dierbaar vriend.’ Voor elkanders werk hadden zij veel begrip en waardering, waaraan
een zekere geestelijke verwantschap ten grond lag. Zo is wel geopperd dat een
verhaal van Hellens, nl. ‘Les images’ V.d.W. zou hebben geinspireerd tot het schrijven
van ‘De Boer die sterft’. Met het uitbreken van de oorlog gingen de vrienden uiteen;
Hellens verkeerde 7 jaar in 't buitenland. Het is of V.d.W. in dit opstel met pijn vaststelt
hem niet te herkennen; hij moet dan ook in dit nieuwe werk constateren wat in zijn
ogen een doodzonde was voor de kunstenaar: cerebrale opzet, gepaard met gewilde
primitiviteit. Hij richt dan ook gaarne zijn aandacht van het eigenlijk te bespreken
boek af om tot de oude bewondering te kunnen keren. En - waar Hellens Gentenaar
van origine is - tekent hij de ontwikkeling naar zijn oude lievelingsidee: het
neerdrukkende, beheksende, maar tot vlucht in geestelijke vrijheid drijvende Gent.
(Men vergelijke de opstellen over alle andere Gentenaars: Maeterlinck, Minne, van
Rijsselberghe, Baertsoen, van Lerberghe enz.).
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Van Hellens' oudere boeken bewonderde V.d.W., zoals hier blijkt, speciaal ‘Les
Clartés latentes’. Hij schreef over die bundel een uitvoerig opstel in Groot-Nederland
1913, I, blz. 239-254. Het is in deze uitgave niet herdrukt, vanwege zijn omvang,
die een lange excurs insluit over de Frans-schrijvende Vlamingen als déracinés
(herhaaldelijk elders gegeven), een andere over de invloed van Gent, gelijk in dit
artikel, en die bovendien uitvoerige vertalingen bevat, zo o.m. volledig ‘Dans les
nuages’. In verband met het voorgaande memoreer ik, dat V.d.W. van deze ‘Clartés
latentes’ zegt, dat ze staan in het teken der bevrijding, dat dit edel symbolisme is
zonder in iets opzettelijk of gewild-diepzinnig te zijn, maar in tegendeel volkomen
natuurlijk en ongedwongen.
Zulke waardering verklaart de spijtigheid in 1922. In 1924 heeft hij H.
teruggevonden in ‘Réalités fantastiques’. Zie het volgende opstel.
blz. 63 r. 22: is niet primitief wie wil. Dit is een in België dikwijls gebruikte
zinsconstructie voor: ‘niet ieder, die wil is ook primitief’.

blz. 74-81: Franz Hellens: Notes prises d'une Lucarne.
Dit stukje is niet het minst interessant door wat er (blz. 78 boven) tussen haakjes
staat, de verwijzing naar ‘Afwijkingen’. De vernieuwde bewondering voor Hellens
gaat aldus gepaard met een aanwijzing der verwantschap. De bladzijden, die er
omheen staan, (76 onder tot 78 onder) geven het klimaat aan, waarin deze
proza-gedichten groeiden, tevens een belangwekkende lijst van V.d.W.'s lievelingen!
En men denkt aan veel uit de ‘Beginselen der Chemie’, als men leest ‘Het gaat van
de anecdoot die, om hare “pointe”, eene, vaak-ironische, maar daarom nog niet
onstichtelijke les in de zedekunde biedt ... tot bij de subliemste mystiek’.

blz. 81-87: Hellens: Oeil de Dieu.
In essentiële trekken is ook in dit boek geestverwantschap met ‘Beginselen der
Chemie’ en juist in die richting gaan V.d.W.'s opmerkingen. Het is dan ook duidelijk
op wie hij doelt, als hij in de laatste zin spreekt van ‘wel andere Vlamingen’.
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Voor de wisselwerking tussen beide auteurs is het tenslotte de moeite waard te
constateren, dat Hellens in zijn recente bundel ‘Nature’ een verhaal opnam ‘l'Homme
de boue et de cristal’, welks titel dadelijk aan ‘De Modderen Man’ doet denken en
voor welks hoofdfiguur (mutatis mutandis) V.d.W. model was!

blz. 87-102: Georges Eekhoud.
Afgezien van de rake - en warme - typering van Eekhouds werk, die geen
commentaar behoeft, en van de interessante uiteenzetting van het noodzakelijk
eigen karakter der Vlaamse Fransschrijvende auteurs, bevatten deze artikelen,
nadrukkelijker dan misschien ergens elders, de formulering der overtuiging van het
ethisch karakter der literatuur als kunst die de mens tot object heeft. Men herleze
blz. 89-90. (Daarbij is de term moreele wetenschap een in het Nederlands niet zeer
helder aequivalent van ‘science morale’). Men ervaart hier hoe zeer V.d.W.
geëvolueerd is sedert zijn literatuurbeschouwingen in ‘Vlaanderen’, al blijft hij het
ontbrandingspunt van de literatuur zien in de zinnelijke impressies. Thans (1923)
is echter de formule: ‘Zoodat het literaire kunstwerk wel berust op sensorieele
indrukken, doch alleen naarmate die indrukken zijn verwerkt door een gevoelig
geweten (blz. 90 boven).
De tweede alinea van blz. 91 wekt tot in de woordkeus (de zaligheden gepredikt
op den berg der opperste genade) duidelijk de herinnering aan de ‘Goddelijke
Verbeeldingen’.
blz. 96 l. zin: Voor V.d.W.'s waardering van Pr. v. Duyse vergelijke men de in dl V
gepubliceerde inleiding voor een bloemlezing uit diens werk (dl V, blz. 393 en volg.).

blz. 102-109: Belgisch Symbolisme.
Men legge dit opstel naast de verschillende onder Franse Letteren opgenomen, die
het symbolisme behandelen, inzonderheid voor het internationale karakter naast
die over Moréas.
Over het onderscheid tussen Waal en Vlaming, als de meer auditieve naast de
meer visuële, handelde V.d.W. herhaaldelijk in verband met de schilderkunst. Hij
wijst er dan op, dat de Vlaming veel meer natuurlijke aanleg voor de plastische
kunsten heeft, de
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Waal voor de muziek. Zo, onder andere, in een artikel ‘Waalsche Schilders’, met
als hoofdvoorbeeld Armand Rassenfosse in de N.R.Ct, 9 Maart '25, Av. B.

blz. 109-116: Jozef Casteleyn.
Temidden der wel-overwogen betogen een schuimend stukje humor. Men lette op
de intensifiëring van de ironie door de stijlpersiflage: voorbeelden in iedere alinea!

blz. 116-128: Fernand Severin.
Zijn verering voor-, zijn diepe geestelijke communie met de poëzie van Severin heeft
V.d.W. enige malen en steeds in de toonaard der vervoering uitgesproken. Behalve
deze twee artikelen, die zich geheel met Severin bezig houden, noem ik er nog drie
uit de N.R.Ct, waar S. in ruimer verband, maar toch nadrukkelijk aan de orde kwam.
Er is eerst, al van 16 Juli 1910, Av. C een stuk ‘De Tentoonstelling te Brussel’, waarin
een lezing van Georges Rency besproken wordt over Waalse literatuur. In vier
schrijvers tekent hij dan 4 Waalse typen. Louis Delattre, kind-gebleven verteller van
kinderleven; Maur. des Ombiaux, feestelijke, maar maat-houdende jeugdkracht;
Hub. Krains, mannelijke soberheid in het arme land en Fern. Severin, die woont op
de hoogten. Ik citeer een enkele zin: ‘Hij woont op de Hoogten. En daar heeft hij
den Waal verbonden aan zijn oorsprong; daar heeft hij den lichtzinnigen, den
uitstervenden Waal verbonden aan zijn eeuwig oer-beeld: den Latijn. Met
Vergiliaansche zuiverheid en helderheid, met den bewogen vrede van wie inderdaad
alle vlakten overziet en ziet op hoogte van alle kimmen, heeft Severin den Waal tot
zijn eigen groote ziel opgevoerd. Geen regionalist meer, deze: een Mensch...’
In ‘Letterkundig Leven te Brussel’ (31 Oct. 1921, Av. B), vertelt hij eerst van de
lijkdienst voor Verhaeren in St. Goedele, dan over de door Ramaekers ingerichte
‘Mardis des Lettres belges’. Vrij uitvoerige karakteristieken volgen van Ramaeker,
Greg. le Roy, Marlow en Severin. Hij vraagt, of de abstracte, vereenzaamde,
misschien ontgoochelde S., dieper mysticus dan Ramaekers, in zijn werk niet een
volle menselijkheid heeft gelegd,
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in klassieke zeggingskracht en in zuiverheid des gevoels opwegend tegen Charles
Guérin.
‘Huldiging’, 26 Jan. '22, Av. A. beschrijft de ontvangst van de comtesse de Noailles
in de Kon. Belg. Akademie. V.d.W. had gewenst, dat Severin haar toesprak. Zij
zouden immers elkaar verstaan al zal S. tegenover de ‘Mediterraneaansche kunst’
van de dichteres ten dele vreemd staan. Dan leest men: ‘de doodsgedachte die,
streelend of wreed, de eindstrophe is van alle lyrisme, vereenigt Severin en Noailles;
zij komen er in samen, hij uit zijn woud-mysterie, zij uit de geometrisch-effen
schoonheid van haren tuin aan het meer, als in het oord der laatste bestemming...’.
Het opstel over ‘La Source au Fond des Bois’ vangt aan met een opmerkelijk
stukje poëzie-theorie. Men lette er op over welk een scala zich nu voor V.d.W. de
poëtische werkzaamheid beweegt: zij gaan van het biologische instinct tot de
meest-cerebrale abstractie.
blz. 120 r. 28: mièvrerie; begrijpelijk kiest V.d.W. het Fr. woord dat moeilijk vertaalbaar
is; Larousse omschrijft: gentillesse prétentieuse.
blz. 121 r. 15: In de N.R.Ct staat: geene doove vlekken... ik acht het aannemelijk,
dat V.d.W. schreef: plekken.
blz. 131 r. 24: roublardise = uitgeslapenheid.

blz. 135-138: Camille Lemonnier.
Behalve dit kleine anecdotische stukje, schreef V.d.W. over Lemonnier 12 Jan. 1911
Ocht. A. ‘De Strijd’ (verontwaardiging over 't partijkiezen van L. tegen een Vlaamse
hogeschool); 16 Juli '13, Av. B. ‘Camille Lemonnier †’; 28 Oct. '13, Av. B. ‘C.
Lemonnier herdacht’ (redevoeringen op 't stadhuis, van Picard, Maur. des Ombiaux
en Verhaeren) en 2 Nov.' 22 Av. B ‘C. Lemonnier gehuldigd’ (brede karakteristiek
en lovende biografie naar aanleiding van 't oprichten van een standbeeld voor 't
Kamerenbos).
blz. 136 r. 26: die de aandacht vestigde van het gerecht...; contaminatie uit ‘die de
aandacht trok...’ en ‘die de aandacht op zich vestigde...’
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blz. 145-149: Albert Mockel: La Flamme immortelle.
Nadrukkelijk verdedigt V.d.W. hier de bewust-construerende opbouw van een bundel
(hoe spontaan de afzonderlijke verzen ook zijn) tot een synthetisch bouwwerk, eene
gesymboliseerde, eene gesublimiseerde autobiographie’. Dit is dan ook de wijze
waarop hij, met toenemende overwogenheid, zijn eigen bundels bouwde; hij hield
zich in deze tijd bezig met de compositie van ‘God aan Zee’.
blz. 147 r. 27: Elk gedicht is een opzet. De bedoelde jonge, Vlaamse dichter is Paul
van Ostayen (vgl. ‘De dichters van 't Fonteintje’, dl V, blz. 532).

blz. 149-153: P.G.v. Hecke: Poèmes.
Al is ook hier wel verhulde kritiek, de Boomgaard-groep werd elders door V.d.W.
veel negatiever gewaardeerd. Men zie vooral ‘Jongere Vlaamsche Letteren II (dl V,
blz. 439) en het hier volgend opstel over de Ridder. Van P.G.v. Hecke gaf hij in ‘De
Leemen Torens’ een karikaturaal portret als Gust van Gendt. De opzet is wel duidelijk
als hij v. Gendt tot auteur maakt van een roman ‘Herinneringen eener moewe jeugd’,
terwijl v. Hecke in ‘Nieuw Leven’ 1908 proza bijdroeg onder de titel ‘Jeugd’, waarvan
het 2de hoofdstuk heet ‘Moeë Dagen’.
Over een andere bundel Franse poëzie van P.G.v.H. ‘Miousic’ schreef V.d.W.
terloops in ‘Muziek te Oostende II’, N.R.Ct 30 Juli '21 Av. A. Daar geeft hij een
geconcentreerde typering; hij herinnert de lezer dat hij onlangs zowel goed als
kwaad van deze auteur zeide en vervolgt: ‘het goede dan om al het talent dat hij
bezit en om zijn onverdelgbare oprechtheid; het kwade om zijne spontane
toegeeflijkheid aan een tijd, dien hij gaarne volgt, waar hij hem denkt te leiden’.
P.G.v. Hecke vormde met André de Ridder in de jaren na de oorlog de leiding
van ‘Sélection’; zijn brochure ‘Pour réparer le retard et le malentendu’, waarin hij
het credo van zijn groep gaf, besprak V.d.W. in de N.R.Ct van 30 Juni '21, Av. B.
(Twee Brochures I).
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blz. 153-165: André de Ridder: Le Génie du Nord.
Het eerste stuk geeft de breedst-uitgewerkte en objectiefste tekening door V.d.W.
van de verhouding tussen ‘V.N. en Str.’ en ‘De Boomgaard’. Belangrijk is de
aanwijzing der ‘verenging’ van de beweging door het optreden van de overigens zo
bewonderde Streuvels c.s. Duidelijk ook wordt, hoe de consequentste voortzetters
der lijn, de Antwerpse Boomgaard-mannen, tegelijk wezenlijke elementen van V.N.
en Str. prijsgaven.
Uit vele brieven over schilderkunst in de N.R.Ct. blijkt, dat de Ridder en v. Hecke
met hun ‘Sélection’ aanmerkelijk bijgedragen hebben om bij V.d.W. sympathieën
voor het expressionisme op te wekken, al ging hij theoretisch niet steeds met hen
mee. (Zie bijv. ‘Twee Brochures I’, N.R.Ct, 30 Juni '21). Niet alleen van de
expressionisten, de tweede Latemse groep maakte de Ridder studie; de gehele
geschiedenis van Latem behandelde hij in zijn omvangrijk werk
‘St-Maertens-Laethem, Kunstenaarsdorp’ (Nederl. tekst, Manteau, Brussel 1946).

blz. 165-170: Maurice Gauchez: Cacao.
Een andere havenroman van Gauchez ‘La Maison sur l'Eau’, besprak V.d.W. in de
N.R.Ct van 20 Nov. '26. De bespreking geeft geen nieuwe gezichtspunten, en is
daarom niet opgenomen. V.d.W. vindt het een roman met weinig persoonsuitbeelding
of psychologie, maar goed verteld. De slotzin is als ernst en luim de moeite van het
overschrijven waard: ‘Intusschen heb ik toch maar weer eens mijn bekomst aan
Schipperskwartier-literatuur: Maurice Gauchez wekt den lust op naar ettelijke
metaphysische moppen’.

blz. 175-179: Edmond Picard.
Bij het heengaan van Picard als socialistisch senator schreef V.d.W. een
karakteristiek onder de titel ‘Edmond Picard exit’ (N.R.Ct 13 Mei 1908). Hij schetst
hem als eeuwig jong, schrijver en jurist van betekenis, een geest die zich richtte op
elke edele beweging, zo ook op de Vlaamse. Maar hij is een ‘verneinende’ geest;
hij zou geniaal zijn ‘indien hij niet zoo glimlachend, zoo gewild-sceptiek was’. Hij
was aangetast door ‘de kanker van het scepticisme, de ziekte van het laatste
kwart-eeuw, onbewust tot
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hyperaesthesis gegroeid. Wie er door aangetast is, geneest niet; zelfs niet door een
godsdienstige bekeering - Integendeel: hij gevoelt er zich superieur door, wordt een
smalend eenling, werpt zich in den strijd niet, maar overziet hem en door dat overzien
verliest hij er alle aanraking mee...’ De felheid van deze analyse bewijst, hoe zeer
V.d.W. zelf de zuiging van dit kwaad kende.

blz. 188-192: Francy Lacroix: La suprême Aventure.
Een bespreking van een literair prul, maar tot welk een kostelijk brokje satire mocht
het de aanleiding worden! En welk een scherprechter is deze satiricus (zie het
driewerf, ‘ik heb tegen hem’ aan het slot!). V.d.W. is hier weer eens, zoals voor de
oorlog dikwijls in parlementsverslagen, de meester van de calembour. Lees de
tweede alinea van blz. 189 en even verder het zot inlassen van een Gorter-citaat.
Typisch voor zijn humor is ook het aan een woord vastknopen van een pathetische
tussenzin, kwasi-ernst of sneer, gelijk die over ‘draadloosheid’ op blz. 188 en die
over oesters en typhus op blz. 190. Voor de Nederlandse humor deed Fr. Lacroix
dan toch iets goeds!

blz. 192-196: Ch.v. Lerberghe: La Chanson d'Eve.
Men leze dit inlichtend stukje als aanvulling bij de grote v. Lerberghe-opstellen,
opgenomen in dl IV, (blz. 511-549, zie ook de aantek. bij die opstellen).

blz. 196-201: Paul Desmeth: Avec la Nuit.
Dit laatste der artikelen over Fr.-Belgische Letteren toont wel zeer duidelijk de
raakheid en de zekerheid (zie het slot) van V.d.W.'s critisch vermogen, dat nauwgezet
vermag te analyseren maar gegrond is in een onmiddellijke intuitie. In Desmeth's
schetsen mag veel te kort schieten (‘het décor is valsch’), V.d.W. mag de lust niet
kunnen weerstaan in het portret van de mens Desmeth te ironiseren (hij komt te
Oostende ‘het orkaan maaien’), maar hij heeft het echte ras gevoeld, geroken zou
men haast zeggen.
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blz. 201: Brieven in de Nieuwe Rotterdamsche Courant...
Door bemiddeling van Emm. de Bom werd V.d.W. in Juli 1906 Brussels
correspondent van de N.R.Ct, de eerste maanden op proef. De dichter, die zich met
enthousiasme op dit nieuwe werk wierp, maar in de proefmaanden (tot Sept. 1906)
nog ongerust bij de Bom informeerde, of ‘de bazen er mee tevreden kunnen zijn’,
ontpopte zich als een zeer bijzonder journalist, door Mr van der Hoeven geroemd
als een sieraad van de courant. Men leze daarover de Bom's opstel ‘Karel van de
Woestijne Journalist’ in D. War. en Belf. Febr. 1928. Hij had tot taak de lezers der
courant in te lichten, niet alleen over het culturele leven in België en speciaal in
Brussel, maar ook over de politiek, de parlementszittingen en de gebeurtenissen
van den dag. Met hoeveel durf en ironie hij die taak opnam, bewijzen de brieven,
2

aan de Bom, waaruit ik aanhalingen citeerde in mijn K.v.d.W. I , blz. 261 en volg.
Dat deze nieuwe taak, die op veel tijd beslag legde en hem dwong het geliefde
St-Martens-Latem voor Brussel (of de naaste omgeving daarvan) te verwisselen,
een positieve betekenis heeft gehad in zijn ontwikkeling als mens en dichter, getuigde
hij zelf in een brief aan de Bom in 1928, waarin men leest: ‘Het heeft mij in het
midden van het leven geplaatst, gedwongen hard te werken, vlug te werken,
opgewekt te werken, zooals een echt mensch betaamt. Ik heb nogal veel boeken
geschreven, eenvoudig omdat ik twintig jaar en meer veel journalistiek werk heb
gemaakt. Anders zou ik mijn leven hebben verdroomd; ik zou het bij een of twee
bundeltjes hebben gelaten’.
De veelzijdige correspondenties werden geregeld voortgezet tot aan de eerste
wereldoorlog. In de oorlogsjaren werden zij vervolgd door het Dagboek van den
Oorlog en de daarbij aansluitende reeksen, die in veel vollediger vorm, dan voor de
correspondenties van vroeger en later mogelijk was, uitgegeven zijn in deel VIII van
dit Verzameld Werk. Na de oorlog hervatte de dichter aanvankelijk de oude taak in
zijn veelsoortige omvang, maar beperkte zich weldra tot beschouwingen over
plastische, literaire en muzikale kunst. Spoedig vestigde hij zich trouwens, hoogleraar
te Gent geworden, in Oostende. Als algemeen correspondent trad toen op de heer
Liesenborghs; de brieven van V.d.W. dragen daarna niet
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meer het opschrift v(an) o(nzen) c(orrespondent), maar p(articuliere)
c(orrespondentie), of ‘men schrijft ons uit Brussel’ een) aanduiding ook bij artikelen
van andere hand voorkomend!); bij vele werd ook, in de kop, of als ondertekening
zijn naam vermeld. De laatste bijdrage in de N.R.Ct is ‘Kunst te Brussel’, op 5 Jan
1929, zijn sterfjaar.
Het aantal artikelen, dat V.d.W. in ieder der ruim 20 jaren van zijn medewerking
in de N.R.Ct schreef, varieert van 50 tot 140. Daar zij gemiddeld 5 blz. druk beslaan,
leert een eenvoudige berekening, dat voor de volledige publicatie zeker zes delen
van dit Verzameld Werk nodig zouden zijn. Nu van de stukken uit de oorlogsjaren
om hun bijzonder belang, een hoog percentage in deel VIII is herdrukt, moest de
keuze uit de andere jaren voor dit zesde deel wel beperkt blijven. De redactie heeft
er naar gestreefd door haar keus, die natuurlijk in de eerste plaats bepaald werd
door de geestelijke en literaire betekenis der stukken, een zo veelzijdig mogelijk
beeld van de dichter-journalist te geven. Waar reeds twee delen geheel gewijd
werden aan gebundelde en ongebundelde opstellen over literatuur en plastische
kunst, lag het voor de hand nu aan de vele andere terreinen, waarop hij zich bewoog,
de aandacht te wijden. De vele artikelen geschreven naar aanleiding van
tentoonstellingen van schilder- en beeldhouwkunst lenen zich bovendien bij uitstek
voor een samenhangende latere herdruk, die tot haar pia vota behoort.
De artikelen zijn gerangschikt naar de jaren en zonder rubriekverdeling in
historische volgorde opgenomen; juist zo krijgt de lezer de beste indruk van het
veelsoortig en wisselend bedrijf. De aantekeningen hebben hetzelfde karakter als
die in vorige delen; zij onthouden zich van persoonlijke waarde-oordelen en geven,
naast een verantwoording van de tekst en noodzakelijke verklaringen, voornamelijk
inlichtingen over de situatie waarin de gekozen stukken geschreven werden, speciaal
wanneer de schrijver zelf zich daarover uitliet. Een opsomming van al het niet
gekozene met een aanduiding, hoe kort ook, van de inhoud, was volstrekt uitgesloten
door de beschikbare plaatsruimte. Belangstellenden mogen worden verwezen naar
de bibliografie der Rotterdammer-artikelen, die Dr Matth. Rutten gereed maakt.
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blz. 203: Jubelfeest.
Verscheen in de N.R.Ct van 27 Juli 1906 als vierde artikel van V.d.W.'s hand. De
karakteristiek van de Gentenaar vindt men zeer verwant in de studies over
Maeterlinck, van Lerberghe, Minne, Baertsoen, van Rijsselberghe, de Bruycker.
(vgl. dl IV en V) en passim in ‘De Leemen Torens’. Over de bewonderde figuur van
Anseele schreef hij veelvuldig; een prachtige typering van de redenaar Anseele
leest men bijv. in ‘De Herinnering III’, N.R.Ct 26 Jan. '13, Ocht. B.; zijn portret tekende
hij ook in de roman ‘De Leemen Torens’ als ‘Aerseele’; wanneer hij in de courant
van 6 Dec. 1918, Av. B. verslag geeft van een audientie die de nu minister geworden
Anseele hem verleende, vangt hij een overzicht van diens loopbaan aan met de
zin: ‘Vijf-zesmaal al ben ik hier een panegyriek van hem begonnen, met een ijver,
die hoe groot ook, het nooit bij den zijne halen kon’. En hij constateert, dat men
afkeer hebben kan van drijfveren en doel van Anseele's politiek, maar ‘dat heel de
personaliteit echter op zeldzame wijze imponeert, wie zou het durven loochenen’.

blz. 207: Nog eene Academie.
N.R.Ct, 18 Aug. 1906; de brief zelf was in de krant niet gedateerd. Dit stuk is
historisch interessant, zowel om de strijdlust der jonge Van-Nu-en-Straksers, als
om de incompetentie der toenmalige Vlaamse Academie in zake literatuur. Het
vormt een pendant van Vermeylens opstel in Vlaanderen 1904: Prof. de Ceuleneer
en de Academische Ploertocratie, in 't bijzonder in de passage over Gezelle.
Stijn Streuvels, over wiens gepasseerd-zijn V.d.W. zijn ergernis lucht, werd in het
volgend jaar, dat der verschijning van De Vlaschaard (1907), tot briefwisselend lid
gekozen.
blz. 210 r. 21: Faguet, door mij verbeterd uit N.R.Ct: Jaguet.
blz. 211 r. 17-18: Arme patiënten die Belgen zijn; patiënten die niet genezen willen!
Deze slotzin is in de courant naar mijn vermoeden foutief afgedrukt: er staat daar
nl. vóór en na Belgen een komma, die ik schrapte. Mogelijk schreef V.d.W. één
komma tussen patienten en die. Als de beide komma's vóór en na Belgen be-
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doeld zijn, zou men die als een zelfstandig demonstrativum moeten opvatten en
zou de zin zijn: Wat een arme patiënten zijn die (mensen), als Belgen. Een andere
mogelijkheid is, dat V.d.W. Belgen tussen aanhalingstekens schreef, die bij de zetter
komma's werden.

blz. 211: Concert van St. Rombouts toren.
Deze titel is niet van V.d.W. Hij schreef in Aug. 1906 een serie van 4 artikelen: Het
29ste Nederlands Taal- en Letterkundig congres te Brussel. Een dezer artikelen
(N.R.Ct, 31 Aug.) handelt over de verschillende feestelijkheden; daarvan is de
beschrijving van dit concert de hoofdschotel. Het voorafgaande gedeelte vertelt,
voornamelijk opsommend, van andere concerten, het slot van de gezellige
bijeenkomsten. De oorspronkelijke titel had zijn zin verloren, nu slechts éénmaal
het woord ‘congresleden’ aan de aanleiding tot dit concert herinnert. Welk een indruk
het hier beschreven concert op hem maakte, blijkt uit een artikel ‘Jef Denijn
gehuldigd’, van 20 Aug. 1922, waarin hij het gehele feest weer in de herinnering
oproept (dezelfde vergelijking met Gezelle's nachtegaal!); hij geeft daar ook boeiende
impressies van zijn medeluisteraar: Lodewijk van Deyssel.
blz. 212 r. 2: gevelrijen: in de N.R.Ct, blijkbaar als zetfout gevelrij.
blz. 213 r. 3 v.o.: Toen ik kind was... Het hier volgend verhaal is zeer verwant
aan, waarschijnlijk variant van dat van de man met de beer, onder zijn
jeugdherinneringen in ‘Beginselen der Chemie’ verteld (Paidia, dl III, blz. 707) en
reeds eerder in een artikel IJsberen in de N.R.Ct (4 Jan. 1909, Av. C., in dit dl blz.
278). Merkwaardig is, maar verklaarbaar omdat het ditmaal speciaal de
muziek-impressie geldt, dat hier over de beer geheel gezwegen wordt.
blz. 214 r. 13: Die van Oranjen... De geciteerde derde strophe van het bekende
Valeriuslied had in de N.R.Ct vele fouten, die ten dele zetfouten zullen zijn geweest,
maar deels ook - zoals dikwijls in V.d.W.'s aanhalingen - door een uit het hoofd
citeren zullen zijn veroorzaakt; de tekst is hier naar de oorspron-
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kelijke uitgave hersteld op het gebruik van hoofdletters midden in de regels na.

blz. 216: Te Lande.
Verschenen in de N.R.Ct, 1 October 1906. Het slot van het artikel, een reeks van
aanhalingen uit een driejaarlijks verslag van het ministerie van landbouw, met vele
cijfers, is weggelaten.
blz. 217 r. 2: verlaten, verbeterd uit N.R.Ct: verlaat. / r. 21: een insoliet-harden ruk:
bedoeld is: onverwacht-harde (fr.: insolite).
blz. 218 r. 19: de emotie teruggeduwen, partic. absolutum-constructie; geduwen
is Vl. voor geduwd. (Gezelle, Loquela, vermeldt ook gedewen).

blz. 220: Belgisch Pangermanisme.
Verschenen in de N.R.Ct van 11 October 1906. Enige maanden tevoren (17 Aug.
'06) had hij de zogen. Duitse taalbeweging van prof. Kurth te Luik afgewezen in een
artikel ‘Een Duitsche Beweging’. Het gold immers de, theoretisch verdedigbare,
rechten van een kleine groep, zonder eigen traditie of cultuur; het was geen
volksbeweging. Maar het bestaan ervan belemmerde de inwilliging der Vlaamse
eisen. Met het hier gehekelde gevaarlijker pangermanisme kon de dichter van zijn
Athenaeumjaren af op de hoogte zijn, want de op blz. 223 genoemde Dr Haller von
Ziegesar was zijn leraar te Gent. Deze Haller oefende op de flamingantische jeugd
zeker invloed uit; hij bezocht telkens de bijeenkomsten der Heremanszonen en was
o.m. aanwezig, toen de jonge V.d.W. zijn gedicht Evangelie voorlas, aanvangend:
‘Ik bood hen waapnen en gebloemt. - Zij kozen waapnen’. Een der mede-aanwezigen,
van Hauwaert, schreef mij: ‘ik zie nog altijd de zwierige gestalte oprijzen van leraar
J. Haller en met beide handen de hand van V.d.W. drukken’. Hallers pangermanisme
had echter weinig kans bij diens in sterke mate Latijnsgeaarde en -gevoede geest.
Hoe critisch hij door natuurlijke aanleg en vorming stond tegenover de Duitse geest,
blijkt het duidelijkst uit zijn uitvoerige besprekingen van de Duitse paviljoenen op
de Brusselse wereldtentoonstelling van 1910 (vgl. N.R.Ct van 20 en
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27 Apr., 5, 9, 11 en 13 Mei 1910). Men lette vooral op de kernachtige formulering
van Vlaanderens eigen wezen in de laatste alinea's van dit artikel.
r. 12: R. Bakhuizen van den Brink moest in 1843 om zijn schuldeisers te ontgaan
Nederland verlaten, waar hij pas in '51 terugkeerde; de briefwisseling van die jaren
met zijn vrienden in 't vaderland werd uitgegeven door Mr S. Muller (Haarlem, 1906).
V.d.W. zinspeelt hier op een brief, gedateerd Brussel 29 Juni 1846 (het jaartal 1848
een paar regels verder is dus niet geheel correct) aan J. Bake. Men leest daar o.m.:
‘Zo ik mijn gemak en mijn belang raadplege, dan zou ik mij welligt in de armen der
Vlaamsche beweging te werpen hebben; maar de overtuiging van mijn hoofd strijdt
er tegen, en mijn geweten kent mij rein, dat ik de overtuiging van mijn hoofd nimmer
aan eenige consideratie, welke ook, heb opgeofferd. De Vlaamsche beweging, bij
de rigting welke haar gegeven (wordt), laat voor Holland niets hopen en is voor
België noodlottig. Het laatste zal er door gegermaniseerd worden, of, dat even erg
is, nog dieper onder het juk der katholieke partij gekromd gaan’.
r. 18: kon ... aldus worden uitgelegd; men interpretere aldus als: op grond der
volgende feiten. / r. 3 v.o.: zijn geheel karakter... geheel is hier blijkbaar gebruikt in
de zin van: niet transigerend.
blz. 221 r. 6: Hainbund: de Göttinger dichterbond van 1771.
blz. 226: Dr Amand de Vos †, N.R.Ct, 11 Nov. 1906.
blz. 227 r. 6: leesbaar, door mij verbeterd uit leefbaar - r. 20: satire, door mij verbeterd
uit rative in de N.R.Ct.
blz. 228 r. 17: rebarbatief, naar 't Frans = stuurs, afstotend.

blz. 229: Pelléas et Mélisande in den Muntschouwburg.
N.R.Ct, 13 Jan. 1907. V.d.W. heeft in de periode 1906-1914 herhaaldelijk in de
N.R.Ct over muziek-uitvoeringen geschreven; in mijn ‘K.v.d.W. I’, blz. 366 en volg.
vindt men een lijst van 46 stukken. In die artikelen wordt de muziek dikwijls aanleiding
tot algemene cultuurbeschouwing en -critiek, verscheidene malen,
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vooral in de eerste jaren ingekleed in fictieve gesprekken vol fantasie. Zo bijv. het
stuk over de opera ‘Ariane’ van Massenet (N.R.Ct, 26 Nov. 1906). Anderzijds geven
deze stukken een duidelijk beeld van de ontwikkeling van zijn eigen
muziekwaardering. Zo demonstreert dit stuk de nog aarzelende ontwaking van zijn
liefde voor Debussy. De bewondering voor diens muziek werd steeds enthousiaster
en gefundeerder; men vergelijke ‘Isayeconcert Debussy’ (N.R.Ct, 18 Nov. 1908),
‘l'Enfant Prodigue, cantate van Debussy’ (N.R.Ct, 12 Dec. 191[...]) en nog in 1928
de Gramophonische Tijdingen. De Pelléas et Mélisande-uitvoering boeide hem in
1907 zó, dat hij het niet bij één auditie liet. In een brief aan de Bom van 13 Maart
1907 vertelt hij 's nachts tegen half drie te zijn thuisgekomen ‘over van geluk, van
dat zeldzame Pelléas-geluk, dat ik telkens, na elke uitvoering geniet’.

blz. 234: Priester Ad. Daens †.
N.R.Ct 17 Juni 1907. De eerbied en sympathie die V.d.W. koesterde voor de leider
der Christen-democraten blijkt ook in het artikel aan diens broer gewijd in 1916:
‘Dood en Leven van Pieter Daens’ (dl VIII, blz. 806 volg.). Van de derde
christen-democraat in de kamer, ex-priester Fonteyne gaf hij een portret in
‘Terugkeer’, N.R.Ct 3 Aug. 1912 Ocht. A. en humoristisch in ‘Het eeuwig
herbeginnen’, N.R.Ct, 16 Oct. 1912 Av.C. Voor de vele polemische en satirische
stukken over Woeste, vgl. de aantek. bij blz. 190 in dl VIII.

blz. 238: Paarden.
N.R.Ct, 19 Juni 1907. Twee onderwerpen komen in dit stukje aan de orde, die V.d.W.
steeds lokten tot bewonderende lyriek: het paard en ... koning Leopold II. Zijn liefde
voor het edelschone paard (vgl. vooral ‘De Week van het Paard’, in dit dl blz. 260
vlg.) inspireerde tot vele rijk-gedétailleerde paard-uitbeeldingen; men denke aan
‘De Paarden van Diomedes’, ‘Het Gelag bij Pholos’ en aan vele lyrische gedichten.
Juist aan dit edel dier trof den dichter te dieper in levensaftakeling een tragiek, die
de menselijke nauw verwant was. De ellende van de oorlog wordt hem smartelijk
bewust in het symbool van het dode, verminkte
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paard (dl VIII, blz. 348); als kameraad vol sympathie leidt hij de oude Louis naar de
requisitie (‘Louis en ik’, dl VIII, blz. 826).
In Aug. 1907 begon hij een bespreking van de Brusselse ‘Driejaarlijksche’ met
de schildering, realistisch en bewogen, van een oude blinde schimmel, die in de
molen liep van een brouwerij en die hij rekent ‘onder mijn vertrouwde vrienden’. ‘Ik
trad soms binnen, de dagen vooral dat ik-zelf me weinig opgeruimd voelde, en ging
het arme beest met de vlakke hand op den rug slaan. Toen bleef het staan, hief
naar mij de witte, doode oogen, schoof door zijn neusgaten een nieuw asemken,
deed de huid zijner achterpooten sidderen, en dan ging het voort weer, hinkend en
beensleepend...’ (N.R.Ct 31 Aug. 1907).
Op koning Leopolds politiek heeft hij o.m. tijdens de Congodebatten openhartig
kritiek geoefend, maar hij liet geen gelegenheid voorbijgaan om hem te roemen als
een figuur van formaat, een ‘professeur d'énergie’. Dit kwam vooral uit bij 's konings
ziekte en sterven in Dec. 1909. In het artikel dat Leopolds dood meldt (N.R.Ct, 18
Dec. 1909 Ocht. B.) leest men: ‘ik heb nooit opgehouden voor hem een ontzag en
een bewondering te koesteren, waar ik kwasi alleen mee stond, die hem me lief
deden hebben en die te grooter maken mijn spijt, dat hij nu gestorven is.’ Men mag
zelfs spreken van een gevoel van verwantschap bij de zelfbewuste individualistische
kunstenaar tegenover deze eveneens boven de massa uitstekende koningsfiguur,
wiens leven hij in een vervolgstuk op zijn necrologie (N.R.Ct, 20 Dec. 1909 Av.C.)
typeerde als ‘willen om te winnen’. Dat verwantschapsgevoel spreekt in dit artikel,
overigens niet zonder enige zelfironie, in een zin als (blz. 239, r. 11): ‘Buiten de
koning en ik, was het er vol met een zonderlinge verwarring van sjieke dames en
zelfvoldane kweekers, van edellieden en stalknechts.’
blz. 241 r. 17: rond te loopen; te mist in de N.R.Ct, maar is als noodzakelijk
ingevoegd.

blz. 243: Geschied- en Oudheidkundig Congres V.
N.R.Ct, 9 Aug. 1907. Over dit congres schreef V.d.W. een serie van 6 artikelen.
Behalve over het congres zelf, handelt hij,
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naar aanleiding van rondleidingen, over de schoonheid en het karakter van Gent
en schildert daarbij hoe het was in zijn eigen jeugd. Het vierde stuk is gewijd aan
de St. Baaf en aan ‘het schoonste schilderij der wereld’. In het vijfde, dat hier ten
dele is herdrukt, spreekt hij over de restauratie van het 's Gravensteen en haalt zijn
jeugdherinneringen aan het kasteel en zijn omgeving op.
blz. 245 r. 12: middeleeuwsche laten... laten is hier meerv. van laat = horige, half-vrije.

blz. 246: Verkiezing op het dorp.
N.R.Ct, 26 Oct. 1907. Het Leie-dorp, waarin deze verkiezing plaats vond, is natuurlijk
V.d.W.'s geliefde Sint Martens Latem. Allerlei oude bekenden voert hij ten tonele:
Nandje Hoofd, de nieuw-verkozene was er zijn buurman geweest.
blz. 246 r. 23: onaanroerbare gezetheid: in de N.R.Ct stond, duidelijk zetfout,
onaanvoerbare. Het woord gezetheid betekent in het Vlaams ook deftigheid, hetgeen
een aardige woordspeling oplevert, die aan de Noord-Nederlander ontgaat;
onaanroerbare gezetheid is tegelijk: onverwijderbaar gezeteld zijn en onaantastbaar
deftig-in-'t-ambt-zijn. Een aantal andere evidente drukfoutjes in de N.R.Ct laat ik
onvermeld.
blz. 247 r. 17: concussie = afperserij.
blz. 250 r. 1: het dubbel zou geven dan meneer de pastor. Zo leest men in de
N.R.Ct; mogelijk schreef V.d.W.: van meneer de pastor.

blz. 253: Psychologie der Belgische Kamer.
N.R.Ct, 22 Jan. 1908. Dit artikel is een staal van V.d.W.'s originele
parlements-verslagen. Al zet hij menigmaal de aan de orde zijnde politieke
strijdvragen helder uiteen, hij had een grote voorliefde voor deze geestige vorm van
portretteren, waardoor zijn verslagen nog boeiend blijven, al zijn de aanhangige
problemen lang vergeten. Zulke in al hun persiflage raak-typerende stukken zijn er
teveel om op te sommen; ik noem slechts als bijzonder amusant ‘Koning, Kongo en
Kamerzitting’ (N.R.Ct,
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23 Nov. '07); ‘Naar de Oplossing V’ (N.R.Ct, 12 Mei '08, met een virtuoos portret
van Anseele); ‘Een nieuw Geluid’ (N.R.Ct, 14 Juni '08, karikatuur-portret van Woeste);
‘De Nieuwe Kamer’ (N.R.Ct, 10 Juli 1912, geestige schets van vele typen); ‘De
Herziening III’ (N.R.Ct, 26 Jan. 1913, vergelijking en typering van de redeneerkunst
der kopstukken); ‘De Militaire Hervorming IV’ (N.R.Ct, 22 Febr. 1913, Furnémont
en Woeste); ‘De Schoolwet XIX’ (N.R.Ct, 28 Nov. '13, vergelijking van Huysmans
en v. Cauwelaert); enz. enz.

blz. 260: De Week van het Paard.
N.R.Ct, 21 Mei 1908. Vgl. de aantek bij blz. 238 ‘Paarden’.
blz. 262 r. 18: Ik-zelf zag er, de hele week, uit om te stelen, ter eere van het concours
hippique, dat ik trouw heb bijgewoond. Bij de duidelijke ironie van de eerste helft
van deze zin is het wel overbodig op te merken, dat men de verzekering van de
tweede helft niet au serieux moet nemen. Het zal al mooi geweest zijn, als hij
werkelijk de Paper-hunt per auto volgde!

blz. 264: Een nieuw Geluid.
N.R.Ct, 14 Juni 1908. Vgl. de aantekening bij blz. 253. Verschillende van de hier
genoemde politici werden elders herhaaldelijk geportretteerd. Zo Em. v.d. Velde
o.m. in ‘Daden en Dagen’ (31 Jan. '12); ‘Naar algemeen kiesrecht’ (3 Juli '12); ‘De
nieuwe Dagen’ (19 Nov. '18); Beernaert in ‘Aug. Beernaert †’ (8 Oct. '12);
‘Beernaert-Anecdoten’ (12 Oct. '12); Hellebaut in ‘Nieuwe Ministers’ (26 Febr. '12);
Davignon en Delbeke in ‘Twee politieke Dooden’ (23 Maart '16); Carton de Wiart,
vooral als literator in ‘Litteratuur en Politiek’ (25 Maart '25, in dit dl. blz. 558). Over
Anseele vgl. de aantek. bij blz. 203; over Woeste de aantek. in dl VIII bij blz. 190.
blz. 265 r. 10: thorax en abdomen = borstkas en buik.

blz. 268: Een Einde en een Begin.
N.R.Ct, 29 Oct. 1908. Dit artikel toont een waarschijnlijk voor
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velen onvermoed aspect van V.d.W.'s belangstelling: de costuumkunde! Al wordt
zij vooral aanleiding tot kleurig impressionisme, en al zal hij veel hebben ontleend,
hoe persoonlijk is dat alles verwerkt! In hetzelfde jaar 1908 schreef hij twee artikelen
‘Modes’ (N.R.Ct, 27 Febr. en 27 Maart), waarbij hij, onder allerlei ironische excuses
(hij voelt zich nog beter thuis in de Kongo) een verbluffend aantal toiletten-détails
geeft, vooral in kleur-onderscheidingen. Zo schrijft hij over ‘die onbeschrijfelijke,
vale, en toch teeder-stralige kleur, die staat tusschen wat men vroeger “Bismarck
en colère” en “ventre de biche émue” noemde’. Ook in deze stukken beroept hij zich
bij historische parallellen op zijn ‘prentenbelezenheid’.
blz. 273 r. 4: en queue de morue = als een kabeljauwstaart, d.w.z. met lange, smalle
panden.
blz. 274 r. 2 v.o.: der grenadiers-jaket: niettegenstaande de vernederlandste
spelling, werd het vrouwelijk geslacht aan het Fr. jacquette ontleend.
blz. 275 r. 17: psittacisme = papegaaiachtige bontheid in den regel van de radheid
der woorden gebruikt.

blz. 278: IJsberen.
N.R.Ct, 4 Jan. 1909, Av.C.
r. 20-21: liever ... in Brussel dan in ... Messina: in 1908 was immers Messina door
een aardbeving ten dele verwoest.
blz. 280 r. 18: Mijn beer was geen ijsbeer. Het hier volgend verhaal is een parallel
van het later onder ‘Paidia’ in ‘Beginselen der Chemie’ in veel meer détails vertelde.
Opmerkelijk is, dat hier maar van één begeleider sprake is, de Baskische herder
met zijn bokkehuiden jas en doedelzak, terwijl in Paidia een fagotspelende knaap
in een buis van geitenhuid voorop gaat en de berenleider-met-doedelzak ‘een jasje
als iedereen’ draagt. Dat in dit stukje van de zelfgezochte teleurstelling door weg
te kruipen geen sprake is, betekent geen tegenstelling met Paidia, aangezien daar
de reactie van de knaap op één bepaalde dag, hier het algemene, zich telkens
herhalende verloop aan de orde is.
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blz. 282: Uitvindingen.
N.R.Ct. 16 Jan. 1909, Av.C.

blz. 287: Koetsiers.
N.R.Ct, 24 Maart 1909, Ocht. B.
Toen ik nog over nagenoeg-eigen paard en tilbury beschikte... dit moet slaan op
de tijd, dat V.d.W., voor de tweede maal te Latem woonde (vanaf lente 1905), maar
terwille van de administratie der koperslagerij veelvuldig naar Gent moest. Bij de
beschrijving der ongelukken zijn zeker realiteit en fantasie gemengd.
blz. 288 r. 9: doen, dat = maken, veroorzaken, dat; een veelgebruikt Vlaams
gallicisme (faire, que).
blz. 289 r. 7: wallebakken = aan de zwier zijn. De N.R.Ct had: wallebokken.
blz. 290 r. 2: Mijn eerste ontmoeting in Parijs - nu haast een kwart-eeuw geleden
al, helaas - was ook met een koetsier.
Een eenvoudig rekensommetje, 1909 - 25, zou deze ontmoeting doen stellen in
1884, of gezien de vage aanduiding (‘haast een kwart-eeuw’) hoogstens een of
twee jaar later. Toen was V.d.W. 6 à 8 jaar. In een artikel ‘Het Sociaal Congres’ van
26 Maart 1913 haalt hij eveneens herinneringen op aan zijn eerste bezoek aan
Parijs en spreekt opnieuw, nu zonder ‘haast’ van: 25 jaar geleden; wij komen dan
de

op 1888, zijn 10 levensjaar. Het zelfbewust optreden en de getrokken conclusies
ten opzichte der Parijse koetsiers, zijn echter wel heel bezwaarlijk aan een tienjarige
toe te vertrouwen! Indien wij dus het gehele verhaal niet als fantasie moeten
beschouwen of als fantasievolle situering van een bekende anecdote in eigen
ervaring, lijkt het mij alleen mogelijk die ervaringen toe te kennen aan de tweede
reis, die volgens een door Toussaint van Boelaere ten dele gepubliceerde brief (vgl.
de

‘Marginalia’ blz. 108) in 1896 viel, dus op zijn 18 jaar. Dit alles bewijst, hoe
voorzichtig men zijn moet met de biografische nota's in fancy-stukjes als dit artikel.
blz. 291 r. 8: en het vettige spriethaar: het was in de N.R.Ct blijk-
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baar uitgevallen. / r. 11: op beukenhouten...: verbeterd uit: of beukenhouten... in de
N.R.Ct. / r. 22: wien zijn vaderland nooit te klein was, vgl. ter verklaring het slot van
‘Belgisch Pangermanisme’ op blz. 225.
blz. 292 r. 22: dan juist is de traditie; de N.R.Ct had, duidelijk als zetfout: in de
traditie.

blz. 294: Starkadd te Gent.
N.R.Ct, 22 Apr. 1909, Av.B. Men moet V.d. W's uiteenzettingen lezen tegen de
achtergrond van de controverse Vermeylen-Verwey aangaande Starkadd. Vgl.
daarover de inleiding van Dr M. Rutten in de uitg. Starkadd van de Bibliotheek der
Nederl. Letteren, A'dam, 1939.
blz. 296 r. 13: de Vlaamsche Vereeniging voor Tooneel- en Voordrachtkunst; over
de betekenis van deze vereniging en van haar leider Dr Osc. de Gruyter vergel.
men in ditzelfde deel ‘Hamlet te Gent’, blz. 579 vlg.
blz. 299 r. 20: Daár wordt immers, ... Hoofts Granida vertoond, en een Adonis die
K.v.d.W. er voor dicht. V.d.W. schreef het ‘Woudspel Adonis’ inderdaad met het oog
op deze uitvoering, al bleef het waarschijnlijk fragment. Van een opvoering kwam
niets, naar het heet omdat men het over de rolverdeling niet eens werd. Meer
daarover in de aantek. bij Adonis in dl II, blz. 874. Inplaats van Adonis speelde de
Gruyter de Philoctetes van Sophocles.

blz. 299: De Rodenbach's Feesten.
Over deze feesten schreef V.d.W. niet minder dan vijf uitvoerige brieven, waarvan
hier de tweede, derde en vijfde (getiteld ‘Na de Feesten’) zijn herdrukt. In de eerste
brief, te Roesselare op 22 Aug. vóór het ontbijt geschreven, (N.R.Ct 23 Aug. Av.B)
vertelt hij hoe hij te half vijf door klokkenspel gewekt is en somt hij het overvolle
programma van de komende dag op, eindigend met de verzuchting, als hij zich aan
een verdiend ontbijt zet: ‘En wie weet, met zoo'n dag in 't verschiet, of dit niet mijn
allerlaatste ontbijt is...’.
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Deze tweede brief kwam in de N.R.Ct, 24 Aug. 1909, Av.A. Ook afgezien van het
boeiend schilderij der feesten, dat V.d.W. hier geeft en van de weergave der
redevoeringen van Vermeylen, van Cauwelaert en Verriest, is dit stuk belangrijk om
de overtuigde erkenning door de dichter van het levend verband en de wisselwerking
tussen de herleving van het Vlaamse volk en die der Vlaamse kunst, ook zijn eigene.
blz. 305 r. 25: ... dat R. streefde naar meer verdieping...; zo meende ik de lezing
van de N.R.Ct te kunnen verbeteren: ‘... dat R. steeds naar meer verdieping...’.
blz. 306 r. 23: De N.R.Ct schreef: Eene steun - uit het verleden; V.d.W. zal
geschreven hebben: Eene stem.

blz. 307: De Rodenbach's Feesten III.
N.R.Ct, 25 Aug. 1909, Ocht.
blz. 308 r. 6 en volg.: Men lette hier vooral op de uitspraak: ‘Onze taak is er immers
in hoofdzaak een van volksontvoogding: eene gedachte, die vleesch en bloed is
van al wie zich een zelfbewust Vlaming voelt, en de grond is waar zelfs onze
meest-individualistische dichters op bouwen’.
blz. 310 r. 2: waren is, als noodzakelijk, door mij ingevoegd.
blz. 310 r. 19 en volg.: Ik schreef er u herhaald over.
In de N.R.Ct van 25 Mei 1909, Av.B. publiceerde V.d.W. een artikel ‘De Vlaamsche
Hoogeschool en de Leuvensche Studenten’ waarin hij vertelde, hoe te Leuven, op
een studentenfeest, reunisten en studenten de Vlaamse Hogeschool eisten, hoe
Mr Dosfel die hogeschool verdedigde tegen kardinaal Mercier op de vergadering
van de Katholieke Vlaamsche Landbond, hoe op het banket daarna, door Mercier
voorgezeten, aan Vlaamse sprekers het spreken belet was en hoe, na vechtpartijen
in de stad, het rectoraat de Waalse en Vlaamse studenten-federaties ontbond,
waarbij de Vlamingen zich niet neerlegden. Het dagblad ‘Het Centrum’ schreef naar
aanleiding van dit artikel, dat V.d.W. een onjuiste voorstelling gegeven en kardinaal
Mercier beledigd had. Daarop antwoordde V.d.W. met een artikel ‘De Belgische
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bisschoppen, inzonderheid kardinaal Mercier en het wetsvoorstel
Coremans-Franck-Seghers’ (N.R.Ct, 17 Juni '09, Ocht. B); hij haalde daarin ter
weerlegging, grote stukken aan uit een vertoogschrift van vooraanstaande
katholieken als Mej. Belpaire, Streuvels, Dosfel e.a.
blz. 312 r. 8: Na Verriest was Pater de Vos aan de beurt. Deze martelaar der VI.
Beweging werd met gelijke bewondering geschilderd in ‘De Hugo-Verriest-hulde’
(N.R.Ct, 19 Aug. '13, Av.A).

blz. 313: Na de Feesten.
N.R.Ct, 30 Aug. '09, Av.A. Dit artikel, waarin V.d.W. zijn partijkiezen voor een VI.
Beweging als brede cultuur-verheffing van het gehele volk, tevens als enig mogelijke
achtergrond voor de poëzie, helder uiteenzet, was blijkbaar een antwoord op een
particulier schrijven van Streuvels. Deze uitte zich echter daarna ook in de pers
blijkbaar door V.d.W's artikel niet bevredigd. In begin September schreef hij in Hooger
Leven twee felle artikelen, waarin hij de studenten voor schreeuwers uitmaakte en
hen aanraadt, als het hun ernst is, te eisen: Vlaams onderwijs of géén onderwijs;
rijke studenten moesten dan maar in Holland gaan studeren, onbemiddelde een
ambacht kiezen.

blz. 319: Bieren.
N.R.Ct, 16 Sept. 1909, Av.B.V.d.W. heeft meermalen, met raillerende overdrijving,
geschreven over de Vlaamse uitbundigheid in eten en drinken, waarbij hij dan
zichzelf - die uiterst sober was - ironisch insluit. Die eet- en drink-uitbundigheid wordt
dan als een facet gezien van de algemener Belgische ‘megalomanie’; zo bijv. in ‘De
Kunstberg’ (N.R.Ct, 13 Maart 1908). Over de voorliefde tot smullen is hij vooral
uitvoerig in ‘Kookkunst I’, waar hij de vraatzucht de Belgische erfzonde noemt
(N.R.Ct, 9 Dec. 1911, Av.C.). Men oordele naar één citaat: ‘O, ik weet het wel: zij
allen beheerschen ons, zij allen hebben ons in hare macht, de zeven zusteren, die
men hoofdzonden noemt. Zij hebben zich elk eene provincie gekozen: Superbia
heerscht te Gent, Luxuria te Brussel, Avaritia te Brugge, Invidia in de letterkunde,
Pigritia
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in de ministeries, Ira in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Maar Intemperantia,
maar Gulzigheid, zij beheerscht alle Belgen, Walen als Vlamingen. Zij is voor alle
Belgen de erfzonde’. Dat illustreert hij dan met citaten uit Ruusbroec en uit ‘Des
Conincs Somme’. Bittere ironie werd de lof der Belgische gezondheid in het voorstuk
van het opstel over Baertsoen (IV, 937).
blz. 322 r. 2: xylostomia: de kwaal van de houten mond. / r. 4: een kneep voor het
pan-germanisme; zo las men in de N.R.Ct; zou V.d.W. niet geschreven hebben:
van het pan-germanisme?
blz. 323 r. 7: kavesse is, volgens de Bo, in 't algemeen een soort bier, dat niet
gekookt is en in 't bijzonder een bleek bier, gebrouwen te Lier en Boom; seef, eigenlijk
de smaak, het aroma van een drank, in specialen zin een licht bier in Antwerpen en
de Kempen. - r. 26: pomperij = ijdele praal.
blz. 324 r. 4: Gentsche uitzet = een soort sterk bier.

blz. 325: Tusschen de Feestdagen in.
N.R.Ct, 11 Febr. 1910, Av.B. Carnaval werd voor V.d.W. bij herhaling de aanleiding
tot bittere kritiek op de menselijke onwaarachtigheid en tot navrante ontboezemingen.
Het meest onomwonden spreekt hij zich uit in het Dagboek van den Oorlog, op 15
Febr. '15 (deel VIII, blz. 323 en volg.), o.m. aldus: ‘Het is mij altijd eene helsche
beheksing voorgekomen, dat een mensch, die voor redelijk wil doorgaan, zich als
het ware met wellust dompelt in zeer-bewuste leelijkheid, den gedrochtelijksten
vorm dier leelijkheid als den zijne aanneemt, daarbij allerlei dingen doet waar hij in
normale omstandigheden voor walgt, en dan in gemoede meent en zegt: ik amuseer
mij’. Men vergel. ook ‘De Veglione in den Muntschouwburg’ (dit deel, blz. 375 en
volg.) en vooral het hoofdstuk over het Carnavalsbal in ‘De Leemen Torens’ (deel
VII, blz. 631 en volg).

blz. 330: Florimond van Duyse †.
N.R.Ct, 21 Mei 1910, Av.A. De grote betekenis, die V.d.W. hechtte aan de
herontdekking en het levend-maken van het oude Vlaamse lied, blijkt o.a. duidelijk
in ‘Een Pantheon’ (N.R.Ct,
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3 Oct. '22, Av.B.) waar wij lezen: ‘Toen Willems en Snellaert hun oude Vlaamsche
liederen uitgaven, was het, of het geheugen van het volk, of een diep verleden
openging, waar het zich ineens in herkende’.
blz. 332 r. 22: den machtigen dichter Prudens van Duyse...: Bij zijn niet-malse kritiek
op de 19e eeuwse Vlaamse poëzie, heeft V.d.W. telkens een opmerkelijke
waardering betoond voor Prud. van Duyse. Deze is het duidelijkst uitgesproken in
de inleiding, bestemd voor een bloemlezing uit v. Duyse die voor 't eerst is
gepubliceerd in dit Verz. Werk, dl V, blz. 393-410. Zie verder de aantek. bij dit opstel.

blz. 334: De Tentoonstelling te Brussel.
N.R.Ct, 24 Juni 1910, Ocht. A. Over de wereldtentoonstelling te Brussel in 1910
schreef V.d.W. 40 artikelen (van 6 April tot 18 Oct.) in de N.R.Ct waarvan dit het
28ste is. In deze grote serie komen achtereenvolgens de openingsplechtigheden,
de afzonderlijke paviljoenen, verschillende speciale exposities (bijv. v. bloemen en
huisarbeid), kunstdemonstraties, congressen, vermakelijkheden, branden, enz. aan
de orde. Het hier gekozen artikel geeft een goeden indruk van de veelzijdigheid, de
levendigheid en de wisseling tussen spel en ernst, die de gehele reeks kenmerken.
blz. 338 l. regels: ...er is niets dat mijn geestdrift zoo in lichter laaie ontsteekt, als
een schoone bok... De hier aanvangende passage is een welkome commentaar bij
de grote bokvergelijking in ‘De Paarden van Diomedes’ (dl II, blz. 41 en volg.).
blz. 341 r. 14: Edgar Tinel. Over deze componist schreef V.d.W. bewonderend
en uitvoerig bij diens sterven: Edgar Tinel † (N.R.Ct, 30 Oct. 1912, in dit deel blz.
392 en volg.).

blz. 342: Almanak van Snoeck.
N.R.Ct, 30 Dec. 1910, Ocht. A.
blz. 345 r. 8: Toen ik een knaap van twaalf, dertien jaar was,... verstond ik geen
ander Nederlandsch dan dat van den almanak ...

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

828
Men moet deze verzekering cum grano salis lezen. Over de lectuur in zijn vroege
jeugd heeft V.d.W. zich in vele interviews en artikelen geuit (vgl. mijn K.v.d.W. I, blz.
24 en volg.); hij noemt daar ook andere Nederl. lectuur, bijv. Virginie Loveling ‘van
toen ik nog een heel klein kind was’. Toen hij 9 à 10 jaar was, kreeg hij (volgens
mededelingen van Gust. v.d.W.) een abonnement op ‘Land en Volk’, waarheen hij,
met behulp van zijn onderwijzer Pol Anri, versjes en rebussen opzond.

blz. 348: Zondagochtend in de Natuur.
N.R.Ct, 24 Jan. 1911, Av.B. De ‘elf dagen bronchitis’, in de aanvang genoemd,
waren het begin van een ziekte-periode van ± 3 maanden. Aan v. Dishoeck schreef
de dichter: ‘Ik moest er natuurlijk voor zorgen, dat ik de courant bijhield; met stijve
vingeren schreef ik vanuit mijn bed brieven, die ik zoo opgewekt mogelijk maakte,
omdat (bedoeld is: opdat) men maar niet raden zou, dat ik weer ziek was.’ Vele
artikelen uit deze maanden kon hij thuis schrijven, in verschillende anderen heeft
hij de lezers waarschijnlijk bij de neus gehad door levendig van zijn omzwervingen
te verhalen (vgl. mijn K.v.d.W. I, blz. 438). Gezien de inkleding heeft hij deze tocht
naar de Grote Markt blijkbaar werkelijk ondernomen, maar ze is hem dan slecht
bekomen. Van de bloemenen vogelmarkt daar gaf hij in vele krantenbrieven kleurige
tafereeltjes; men sla bijv. in het Dagboek van den Oorlog na de notities bij 13 Sept.
'14 (dl VIII, blz. 68).
blz. 353 r. 1: in hunne schelle bontheid: bontheid verbeterde ik uit rondheid in de
N.R.Ct.

blz. 354: Jules le Jeune.
N.R.Ct, 20 Febr. 1911, Av.C. Lejeune was minister van Justitie in de jaren 1887-1894.
blz. 355 r. 2 v.o.: huurwaarde; indien dit woord juist is overgeleverd, is het door
V.d.W. gebruikt in de zin van: huurovereenkomst.

blz. 359: Wie is de Plichtige.
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N.R.Ct, 22 April 1911, Av.C. Men bedenke bij de lezing van dit quasi-ernstige stukje
kolder, dat het dateert uit de ziekteperiode, waarin V.d.W. met vingers, stijf van de
rheuma, zo opgewekt mogelijk brieven voor de krant schreef, om zijn ziek-zijn te
camoufleren! vgl. de aantek. bij blz. 348.

blz. 364: Het Bezoek.
N.R.Ct, 6 Mei 1911, Av.C. President Fallières bracht een officieel bezoek aan Brussel
op 9, 10 en 11 Mei 1911. Na dit aankondigend artikel Schreef V.d.W. er nog zes
over, nl twee op 9 Mei ‘De Aankomst’ en ‘De eerste Dag’, twee op 10 Mei: ‘Van
Negen tot Vijf’ en ‘Daarna’, een op 11 Mei: ‘Het Einde’ en een op 12 Mei: ‘Na het
Bezoek’. Deze artikelen zijn alle in zeer luchtige raillerende toon geschreven; de
dichter laat zich geen ogenblik imponeren door officieel vertoon, maar ziet daarvan
telkens het belachelijk klein-menselijke. Het hier herdrukte artikel is belangrijk om
de duidelijke uiteenzetting van zijn standpunt als Vlaming tegenover Latijnse en
Germaanse cultuur. Soortgelijke uiteenzettingen gaf hij bij het bezoek van prins
Hendrik te Brussel in 1910 en van Koningin Wilhelmina met de Prins op 27 en 28
Juli 1911, al kwam hier meer de vergelijking van de Belgische en de Nederlandse
volksaard aan de orde. Geheel in de lijn van dit stuk schreef hij in ‘Prins Hendrik te
Brussel’ (N.R.Ct, 18 Oct. 1910, Av.D): ‘Geplaatst tusschen twee beschavingen,
waarvan de eerste - de Duitsch-Germaansche - ons bindt door taal en denkwijze,
en de andere - de Fransch-Latijnsche - ons boeit door heel een pedagogisch en
opvoedkundig verleden, zijn en blijven wij ontredderd als een scheepswrak, zoolang
we niet gekozen hebben tusschen beiden: een Fransch Germaan of een Germaansch
Franschman te worden. Daartusschenin bestaat er niets dan het Marolliaansch, zoo
naar zeden als naar taal. Zouden wij ons Germaansch Vlaamsch voor het per slot
van rekening vreemde Fransch gaan ruilen (zooals Verhaeren, Maeterlinck en
zooveel anderen het doen), of zouden wij in een Germaansche taal half-Latijnsche
denkbeelden en begrippen gaan uiten? Want dit was vóór een paar geslachten het
onontkomelijk dilemma - onontkomelijk, zoolang men eigen cultuur en eigen natuur
onvervalscht wilde uitdrukken. De Vlamin-
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gen zijn het echter langzamerhand bewust geworden, dat uit zulk een dubbelzinnigen
toestand geen redding was dan door het veroveren van een eigen cultuur - waarvan
de Latijnsche bestanddeelen geenszins uitgesloten worden - bij middel van de eigen
taal’.
blz. 366 r. 2: geen broches uit te deelen, zooals de keizerin van Duitschland... Dit
is een toespeling op feiten, behandeld in ‘Om een Broche’ (N.R.Ct, 26 April 1911,
Av.C). Twee bloemenverkoopsters hadden op de markt aan de Duitse keizerin
bloemen aangeboden en kregen van haar een broche. Na vechtpartijen over die
broche met hun medeverkoopsters, kwam de zaak voor de rechter, waar een
deurwaarder de broche voor surrogaat van geringe waarde verklaarde.
blz. 367 r. 11 en 13: In de N.R.Ct stond: wordt toen reeds zoo gevoeld ... wordt
tot een Vlaamsche beweging; V.d.W. zal wel werd geschreven hebben. Een aantal
andere klaarblijkelijke drukfouten werden, zonder dat vermelding nodig is, verbeterd.

blz. 371: De Crisis en het Hondje.
N.R.Ct, 14 Juni 1911, Ocht. A. Op 8 Juni 1911 brak een regeringscrisis uit, doordat
Woeste zich vanwege de voorgestelde schoolwet losmaakte van de regering. In
enige vorige brieven sprak V.d.W. de verwachting uit, dat er een overwegend
jong-katholiek ministerie zou komen onder de Broqueville en dat men de schoolwet
tot de verkiezingen, Mei 1912, zou laten rusten. Op wel zeer originele wijze geeft
de schrijver, via de mimiek van het hondje hier zijn sympathieën en antipathieën
aan; men zie slechts de reactie van het hondje, als Woeste ter sprake komt! (blz.
374, r. 22-25).

blz. 375: De Groote Herfstweek. De Veglione in den Muntschouwburg.
N.R.Ct, 9 Oct. 1911, Av.C. Waarom de Italiaanse titel ‘Veglione’ (= gemaskerd bal
in een theater) gekozen werd, wordt duidelijk door de 5e alinea op blz. 381: ‘Ik denk
aan den laatsten Veglione...’. Merkwaardig is in dit stuk de spiegeling van zichzelf
in de dubbelganger; men kan er een variant in zien van de gefingeerde
gesprekspartner die V.d.W. in vele stukken ten tonele
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voert, om zijn critische reacties en stemmingen weer te geven. (Vgl. de aantek. bij
‘Gesprek met den Boogschutter, blz. 430). In de schijnbare objectivering en
afstand-name wordt de stemming van spleen tegelijk intenser uitgesproken èn
geironoseerd. Reeds de eerste voorstelling is vol zelfironie, vgl. blz. 377, laatste
regels: ‘Dezelfde interessant-gebogen gestalte...’ enz.
blz. 378 r. 4: Sosie = dubbelganger.
blz. 379 r. 20: Otto Lohse: een bekend opera-dirigent.
blz. 380 r. 3: de prinses van Lamballe: vriendin van Marie-Antoinette slachtoffer
van de guillotine in Sept. 1792 / r. 19: à la claudine = op de wijze van Claudine, de
titelfiguur uit verscheidene romans van Colette. / r. 24: Antoon van Rooy, bekend
opera-zanger.
blz. 381 r. 13: Het was te Venetië... Dat V.d.W. - hoe dan ook half-ironisch - zich
verwant voelde met de Venetianen blijkt nog uit een ander artikel van 1911. Als hij
in ‘Adhuc viventi’ (N.R.Ct, 3 Aug. 1911, Av.B.) te spreken komt over de grafsteen
van de doge Morosini, vervolgt hij: ‘Ik die ten tijde van dien Morosini in de Adriatische
republiek een condottieri heb moeten zijn, die sonnetten dichtte aan een onbekende
geliefde, - ik geloof stellig aan reïncarnatie, geachte lezer, - ik heb de herinnering
aan het vorig bestaan mogen paren met de gevoelens van den Belgischen journalist,
die ik nu ben...’

blz. 383: De Verduistering.
N.R.Ct, 18 April 1912, Av.C., geschreven naar aanleiding van de zonsverduistering
van 17 April 1912. / r. 24: naar het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten; deze
gang was vanzelfsprekend, daar V.d.W. sedert Dec. 1911 ambtenaar was op dit
ministerie; hij ging dus eenvoudig naar zijn bureau.
blz. 384 r. 8: de ‘zingende vlerkjes’ en het ‘gewiekt geluid’, toespeling op ‘De wilde
en de tamme Zangster’ van Maria Tesselschade (daar echter: ‘zingend vedertje’).
blz. 387 l. r.: na de woorden van een picon-curaçao volgde in de N.R.Ct nog een
kleine slotalinea (2 1/2 regel), die echter corrupt is overgeleverd en daarom beter
weg te laten was.
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blz. 388: Bach en Beethoven.
N.R.Ct, 14 Mei 1912, Av.V.d.W. noemt dit artikel ‘een stenografisch relaasje van
een gesprek’. Wanneer men bedenkt, hoe dikwijls hij deze gespreksvorm koos,
speciaal bij beoordelingen van muziekuitvoeringen, is er alle reden ook hier aan
een inkleding van eigen beschouwing te denken, waarbij dan de laatste alinea (‘Het
oordeel is stellig partijdig...’) enige reserve maakt. Over Beethoven, maar vooral
over Bach schreef hij herhaaldelijk met diepe bewondering en vooral Bach was hem
steeds een religieuse ervaring. Zo uitte hij zijn enthousiasme over Mengelbergs
uitvoering van de Mattheus-Passion te Brussel in de N.R.Ct van 15 April 1908, over
het eerste concert der Brusselse Bach-vereniging in de N.R.Ct van 26 Jan. 1909,
Av.A., over de Johannes-Passion in de krant van 25 Jan. 1910, Av.B. (uitvoerig
vergeleken met de Mattheus-Passion). 19 Dec. 1911, Av.B. schrijft hij over
Bach-cantates en daarbij over de cantate ‘Ich habe genug’ o.m. dit: ‘De
ingetogenheid, die niet altijd een verzwegen twijfel verbergt, de herinnering, steeds
hergroeiend, aan het lijden en de hoop op den eindeloozen vrede, die niet gaat
zonder eene aarzelende vrees, het is van een overweldigende schoonheid, het is
het volmaakte in het zeer bewust-arme der menschelijkheid’.
Verdere indrukken van Bach-concerten gaf hij in de N.R.Ct van 31 Dec. 1912,
Ocht. B. en van 7 Febr. 1914, Av.D. De lezer vergelijke echter vooral de weergave
van zijn ontroering tijdens de oorlog bij de cantate ‘Vor deinen Thron tret' ich’ (dl
VIII, blz. 217-18) en zijn ontboezemingen over enige Bach-platen in de
Gramophonische Tijdingen (in dit dl, blz. 654 en volg.).
blz. 391 r. 23: op de diepere ingetogenheid... In de N.R.Ct stond: met de diepere
ingetogenheid. De verbetering was noodzakelijk om een goede zin te verkrijgen. Zij
is ook gemotiveerd door het feit, dat in dit artikel vele drukfouten voorkomen; speciaal
de Latijnse tekstaanhalingen zijn dikwijls haast onherkenbaar verminkt. Het slot van
het artikel is weggelaten; het bevat een huldigend oordeel over de uitvoerende
zangeressen en zangers.
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blz. 392: Edgar Tinel.
N.R.Ct, 30 Oct. 1912, Av.B. Bij dit prachtige lichamelijk-geestelijk portret vergelijke
men ook blz. 341. De laatste alinea, handelend over Tinel's vermoedelijke opvolger,
is weggelaten.

blz. 398 en 405. De Tentoonstelling te Gent IX en X.
N.R.Ct, 22 Juni 1913, Ocht. B. en 25 Juni Ocht. A. Aan de Gentse
wereldtentoonstelling wijdde V.d.W. in de N.R.Ct niet minder dan 16 artikelen,
waaronder 5 over de afdeling Schone Kunsten, verder over de afzonderlijke
paviljoens, floraliën, concerten, voordrachten en over de onvermijdelijke branden.
De hier herdrukte twee staan als een humoristische schets van de burgerbuitenman
geheel op zichzelf.
blz. 398 r. 3: Bovarysme. Jules de Gaultier publiceerde in 1902 bij de Mercure de
France een boekje ‘Le Bovarysme’. De titel is ontleend aan de hoofdfiguur van de
bekende roman van Flaubert. Onder ‘Bovarysme’ verstaat hij het vermogen van de
mens zich anders te zien en op te vatten dan hij is, zonder zich de onwaarheid
bewust te zijn; hij ziet in dit vermogen de mogelijkheid de psychologie van allerlei
figuren, in maatschappij en literatuur, te verklaren, ja het is zelfs als ‘Bovarysme
métaphysique’ de voorwaarde voor goddelijke creatie.
blz. 403 r. 27: mehari = dromedaris.
blz. 407 r. 1: en aardige, zulde. Aardig is hier Vlaams voor: zonderling.
blz. 411 r. 3: blij zult zijn, verlost te zijn... De woorden verlost te zijn, die de zetter
waarschijnlijk door de gelijkenis met de voorgaande regel liet uitvallen, zijn ingevoegd.

blz. 411: Het Zuiden te Brussel.
N.R.Ct, 1 Juli 1913, Ocht. B.
blz. 412 voorl. r.: in Nederduitsch dicht vertaelt; waarschijnlijk door een zetfout stond
in de N.R.Ct: Westerduitsch.
blz. 413 r. 13: Want dees, een vreemdling... Dit tweede citaat is niet uit Vondels
vertaling van de eerste egloga, maar vormt het
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5e en 6e vers van de derde. / r. 18: in de N.R.Ct las men: De oude dienstmeid houdt
de aarden met, glinsterende, blauwe glimpen beschoten pan, geduldig gebogen,
den linkeren arm, onder het dier, dat... Het is duidelijk, dat er geen komma achter,
maar vóór met moet staan. Verder kan de komma achter gebogen te veel zijn zodat
men geduldig gebogen den linkeren arm als een soort accus. absol.. moet opvatten;
mogelijk is ook, dat V.d.W. schreef: in of met den linkeren arm.
blz. 414 r. 23: de getaste beenen; getast van tassen = opstapelen, dus: de
zwaar-gebouwde beenen, Fr.: tassé.
blz. 415 r. 21: espadrillen: eigenlijk lage schoenen met zolen van spartagras en
de bovenzijde van grof linnen (uit Provencaals: espardillo).

blz. 416: Het Oosten te Brussel.
N.R.Ct, 13 Juli 1913, Ocht. B. In 1909 had V.d.W. reeds, ten dele afwijkende,
indrukken gegeven van Japanners en Chinezen te Brussel, nl. in ‘Een Bezoek’
(N.R.Ct, 29 Juni 1909, Ab.B.). Een Japanse prins met zijn vrouw brengen dat ‘bezoek’
en juist omdat ze modern Westers willen doen, treft de schrijver hun hiëratische
vreemdheid. Verder ging het over een Japanner die als leerling bij Claus kwam,
over Chinese studenten en officieren en de kok van het Chinees gezantschap, die
door V.d.W. bij 't boodschappen doen bespied werd.

blz. 420: Silhouetjes I.
N.R.Ct, 7 Oct. 1913, Av.C. Onder de titel Silhouetjes schreef V.d.W. in de N.R.Ct 3
schetsen; het derde, in de krant van 19 Dec. 1913, Av.C. opgenomen, met de
ondertitel ‘Asscheraapsters’ werd enigszins omgewerkt tot ‘Omzettingen II’ in
‘Beginselen der Chemie’. Waarom V.d.W. de beide andere nooit bundelde, is niet
uit te maken; dat hij ze, in onderscheiding van zijn gewone artikelen, als literatuur
beschouwde, te reserveren voor een bundel, mag men wel opmaken uit de
ongebruikelijke toevoeging onder de titel: Nadruk Verboden. Deze waarschuwing
stond ook boven de beide hier aan Silhouetjes voorafgaande brieven.
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blz. 424: Silhouetjes II, Alexander.
N.R.Ct, 11 Oct. 1913, Av.C.
blz. 425 r. 21: Toen zag, in de donkere karos, mijn overgrootvader... het zal de lezer
duidelijk zijn, dat de gedétailleerd-impressionistische schildering, die volgt, niet aan
het verhaal van de grootvader, maar aan V.d.W.'s eigen fantasie ontsproten is! / r.
24: roet-gespannen: roet, hier = vet.
blz. 426 r. 27: gemillimeterde; in de N.R.Ct: gemillimetreerde, onder invloed v.h.
Fr. millimétrer.
blz. 428 r. 12: het roetige voorhoofd = het vette voorhoofd.

blz. 430: Gesprek met den Boogschutter.
N.R.Ct, 24 Febr. '14, Av.C.V.d.W. heeft in dit stuk zijn mening over een twistpunt
der politiek inzake de Vlaamse taal te Brussel wel zéér fantastisch ingekleed. In
Februari '14 was, na lange discussies, een amendement aangenomen, dat vaststelde:
‘Moedertaal is voertaal’, een verzachte toepassing van die regel voor Brussel vroeg
en de beslissing over wat de moedertaal of gebruikelijke taal van de schoolkinderen
is, aan het gezinshoofd overliet. Herhaaldelijk verzet V.d.W. zich tegen dit compromis;
vooral in Brussel zou immers menig kortzichtig gezinshoofd het practisch belang
voor zijn kinderen om Frans te kennen, de doorslag laten geven. Men vergel. zijn
artikel ‘Moedertaal-voertaal en de Regeering’ (N.R.Ct, 19 Febr. '14, Ocht. A.).
Deze vrijheid-van-het-gezinshoofd-in-zake-onderwijs wordt nu op het karnavalbal
als een schimmig en miserabel figuurtje vertoond; als ze verdwijnt glijdt een donkere
schaduw over de zaal met het profiel van de anti-Vlaamse Woeste! In een andere
gemaskerde wordt sarcastisch een Belgische regeringspartij getypeerd. Het geheel
is op zijn geliefkoosde wijze ingekleed als een gesprek met een fictieve figuur, de
boogschutter uit een schilderij van Memlinc, de boogschutter, die wel op Kam.
Huysmans lijkt, maar in den grond de dubbelganger van V.d.W. is. Een zelfde
procédé paste hij toe in een gehele reeks artikelen over de leerplichtwet: Gesprekken
met den Philosooph (vgl. mijn K.v.d.W. I, blz. 479).
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blz. 432 r. 6: Ik trok mijn rok en mijn pels aan... Zelfironie, ten opzichte van zijn
allesbehalve rijkaards-uitrusting. Toen hij later lid van de VI. Academie werd, schreef
hij spottend aan zijn broer op de prondelmarkt te Londen voor hem uit te kijken naar
statiekleed en steek. Dezelfde ironie op blz. 438, waar hij van zijn inrijpoort spreekt.
blz. 437 r. 19: de heer Schollaert nauwelijks vervallen verklaard, omdat hij ze niet
aan haar lot wou overleveren... Men zal dit wel moeten opvatten als een
participium-absolutum-constructie. Wat de inhoud betreft, slaat het op de
regeringscrisis van Juni 1911. (vgl. de aantek bij blz. 371).

blz. 438: Rozen.
N.R.Ct, 22 Juli 1914, Av.C. Hoe grote indruk deze rozententoonstelling op V.d.W.
maakte blijkt o.m. uit het Dagboek van den Oorlog op 26 Juli '15; hij spreekt daar
o.m. van ‘gierig-egoïstisch genot voor den verfijnden en bij nature bevoorrechten
eenling’ (dl VIII, blz. 523). Klaarblijkelijk is de herinnering aan deze tentoonstelling
ook verwerkt in de schildering van een ‘Rozendag’ in ‘De Leemen Torens’ (dl VII,
blz. 120 en volg.), waar men zelfs parallelle zinswendingen vindt.
blz. 440 r. 6: de toover van Armida's tuinen. Armida is een toovenares uit Tasso's
‘Jeruzalemne liberata’. Dezelfde vergelijking ook in ‘Leemen Torens’, dl VII, blz.
121, r. 5. / r. 8: Ik ben Renaud niet...: Renaud is een der helden in Tasso's epos; hij
blijft lange tijd ver van het kruisvaardersleger bekoord door de tuinen van Armida.
/ l. r.: als stonden zij...; verbeterd uit N.R.Ct: al stonden zij...

blz. 444-456: Te Beloeil I, II, III.
N.R.Ct, 28 Juli, 29 Juli en 30 Juli 1914, Ocht. A. De opnieuw gekozen vorm van het
fictieve gesprek, gaf den dichter de gelegenheid tot een vergelijking van de
cultuurperiode van de prins de Ligne (en van Serjanszoon) met die van eigen tijd,
waarbij een veelzijdige karakteristiek van de prins, op originele wijze, in de sfeer
van de tijd, werd uitgewerkt. De feesten te Beloeil vormen het
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sluitstuk van de vooroorlogse periode; men leze in het ‘Dagboek van den Oorlog’
na, hoe V.d.W. er werd opgejaagd door het alarm van de mobilisatie (dl VIII, blz. 11
en 524).
blz. 444 voorl. r.: heerlijke feesten; de N.R.Ct: hoorlijke.
blz. 452 r. 21: en heldhaftig ambt is; het woord ambt is, als waarschijnlijk in de
N.R.Ct uitgevallen, ingevoegd.

blz. 456: Prof. Dr Julius Mac Leod.
N.R.Ct, 14 Maart 1919, Av. A. / r. 25: Ik ken hem van dichtbij ledert vijf-en-twintig
jaar. Mac Leod nodigde niet alleen de studentsiterator bij zich thuis, maar bezocht
V.d.W. ook herhaaldelijk te Latem. Reeds te 8 uur in de morgen kwam hij hem voor
wandelingen halen. (vgl. mijn K.v.d.W. I, blz. 207). Een prachtige typering van Mac
Leod gaf V.d.W. ook bij de bespreking van een congres te St. Niklaas in 1908 (‘Een
Congres’, N.R.Ct, 24 Sept. 1908): door de zogen. leiders der Beweging mag M.L.,
gelijk de Van-Nu-en-Straksers tot de ‘verloren mannen’ gerekend worden, hij is in
werkelijkheid de grondlegger van de komende universiteit.
blz. 457 laatste regels: dat hij kringen en tijdschriften stichtte... deze zin maakte
de indruk uit twee onderscheiden constructies ineengegroeid te zijn, zoals bij het
haastig schrijven der journalistieke brieven meer voorkwam; het onderdeel: dan wel
of hij ijverde... veronderstelt een aanvang met: of hij nu...

blz. 460: De Week van den Vogel Struis.
N.R.Ct, 20 Maart 1919, Ocht. A. Al is V.d.W. ditmaal gaarne geneigd in politicis voor
struisvogel te spelen om zich aan luimige zedenschildering te wijden, men mag
daaruit niet opmaken, dat hij niet duidelijk partij koos in zake het annexionisme. Hij
veroordeelt het onomwonden, al tracht hij het voor de Nederlanders psychologisch
enigszins begrijpelijk te maken door de teleurstellingen, die het zo geprezen België
op de vredesconferentie ondervond en door de ergernis die de ontvangst der
gevluchte activisten in verschillende Nederlandse kringen in België wekte.
Telkens legt hij er de nadruk op, dat het hier een drijven geldt
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van een beperkte groep en van een pers, die niets vertegenwoordigt dan zichzelf.
Over het annexionisme handelde hij vooral in ‘Vraagstukken’ I en III (N.R.Ct, 19
Febr. '19, Av. B. en 27 Febr. '19, Ocht. A.).

blz. 466: Choreographie.
N.R.Ct, 8 Sept. 1919, Av. B. Opnieuw wordt de bespreking van een kunstmanifestatie
voor V.d.W. aanleiding tot een veel ruimere zeden- en cultuurkritiek en opnieuw
houdt hij eigen oordeel gesluierd door een fictieve spreker in te voeren. Hoe na dit
oude heertje hem staat, blijkt overigens aan de geliefde citaten uit Laforgue en
Mallarmé die hij hem in de mond legt (vgl. blz. 473).
Anders dan dit artikel doet vermoeden, was het niet de eerste maal, dat V.d.W.
Russisch ballet zag. Van een artikel ‘Spel, Muziek en Dans op het Tooneel te Brussel’
(N.R.Ct, 16 Juni 1910, Av. A) is een deel gewijd aan het optreden van een Russisch
ballet. Men leest er verwante bezwaren. Bij de kunstdans, zegt hij, behoren een
aantal opzettelijk aangenomen tekenen, stilzwijgende afspraak tussen danser en
publiek (zo was het steeds bij Is. Duncan). En bij de fantasie moet ook overleg zijn,
bij dionysische bezetenheid apollinische tucht. Hij werd nu wel vervoerd door
bedwelmend romantisme maar vraagt zich af: ‘Wat draag ik in mijn binnenst mee
dan een bloot-sensueel beeld?’
blz. 466 r. 24: dat het schoonste vers in eene algebraïsche formule is te zien... Men
vergelijke bij deze, zij 't half ironische, maar voor de latere poëzie van de dichter
belangrijke uitspraak, reeds de overpeinzingen van Henri Heymvaert in ‘Terug’ (dl
III, blz. 774), verder de geestelijke experimenten van de ‘Heilige van het Getal’ (III,
394-419).

blz. 473: De Warande der Nationale Dieren.
N.R.Ct, 22 September 1919, Av. C.
blz. 476 r. 4: Borms ... had ... gevraagd of de Blauwvoet vloog: Het wachtwoord van
de Blauwvoeten uit Conscience's ‘De Kerels van Vlaanderen’ luidt nl. ‘Vliegt de
Blauwvoet? Storm op
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Zee!’ Deze spreuk werd op het seminarie te Roesselare in Rodenbach's dagen de
strijdkreet der flamingantische jeugd. Rodenbach dichtte er ‘Het Lied der Vlaamsche
Zonen’, waarvan het variërend refrein steeds met deze regel eindigt.
blz. 477 r. 25: en de leeuw ... bij van Peene klauwt: Hippoliet Jan van Peene is
de maker van De Vlaamse Leeuw (1845), waarvan de bekende voorlaatste regel
luidt: ‘zolang de Leeuw kan klauwen’.

blz. 478: Een Gedenkteeken.
N.R.Ct, 17 Oct. 1919, Av. B. Dit artikel had, evenals het volgende over Demolder,
even goed als hier in de reeks Frans-Belgische Letteren geplaatst kunnen worden.
Het werd hier gerangschikt omdat het niet zozeer een bespreking van het werk van
Waller bevat als een persoonskarakteristiek en een analyse van een cultuurperiode,
waarin ook andere dan Frans-Belgische literatuur beschouwd wordt. Zo is met name
in dit artikel belangrijk de vergelijking tussen de Jeune Belgique en Van-Nu-en-Straks
en de formulering van de geestelijke achtergrond van het laatste: de overtuiging dat
hun geliefd Vlaanderen diende gezuiverd ten bate van een gezuiverd menschdom.

blz. 484: Eugène Demolder †.
N.R.Ct, 16 Oct. 1919, Av. A. Dit stukje sluit met zijn aan vangszin onmiddellijk bij
het voorgaande aan en vond daarom ook hier zijn plaats.
blz. 485 r. 22: een afschuwelijk schilderij van Herman Richir. Tot de geestigste,
maar ook honendste kritieken die V.d.W. over schilderkunst schreef behoren een
tweetal over Richir nl. ‘Kunst te Brussel’, N.R.Ct, 18 Dec. '25, Av. D. en ‘Kunst te
Brussel’, 24 Dec. '26, Ocht. A.; in het laatste veronderstelt hij bijv., dat R. niet met
verf maar met jam schildert!

blz. 490: De Aanbidding van het Lam Gods.
N.R.Ct, 18 Aug. 1920, Av. A. In het voorjaar van 1917 verliet V.d.W. met zijn gezin
Brussel en woonde tot October 1918 te Pamel. Deze periode van afzondering was
van grote betekenis in zijn geestelijke ontwikkeling en daardoor voor zijn werk. Uit-
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voerig handel ik daarover in mijn K.v.d.W. II. Het belangrijkste getuigenis - naast
enige brieven - van de dichter zelf over deze tijd van verinnerlijking is deze terugblik,
geschreven naar aanleiding van de terugkeer uit Duitsland van het beroemde
schilderstuk der van Eycks.
blz. 491 r. 7: de Schelde was omrezen... Ik betwijfel, of V.d.W. inderdaad omrezen
schreef; misschien ontrezen. / r. 26: Jodocus Veydt: hier en op de volgende blz.
had de N.R.Ct steeds, waarschijnlijk als zetfout: Judocus.
blz. 492 r. 18: afmalen, door mij verbeterd uit N.R.Ct: afmaken. / r. 21: en trouwen
op deugdelijke geldafspraak; zo in de N.R.Ct; zou V.d.W. niet vertrouwen geschreven
hebben? / r. 29: het haast onhebbelijk uitzettende dichtvermogen: over de verzen
te Pamel geschreven, vgl. de aantek. in dl II bij blz. 519.
blz. 494 r. 21: doet nauwelijks onder voor... Dit zal de juiste lezing zijn; in de N.R.Ct
stond: nauwelijks ouder dan.

blz. 496-530: Een Russisch dichter aan de Vlaamsche Kust.
N.R.Ct, 27 Aug. Av. C., 29 Aug. Av. C., 31 Aug. Av. B., 1 Sept. Av. B. en 2 Sept.
1921, Av. D. De dichter was Ilja Ehrenburg; het artikel, dat V.d.W.s aandacht trok,
stond in ‘Signaux de France et de Belgique, revue mensuelle de littérature’ 1921,
pag. 178 à 191, onder de titel ‘La Poésie russe et la Révolution, Lettre inédite’. Het
spreekt wel van zelf, dat Ehrenburg in het gesprek met V.d.W. allerlei herhaalde
wat hij in dit artikel geschreven had. Als men echter de 2de en 3de, maar vooral de
4de brief van V.d.W. vergelijkt met Ehrenburgs opstel in de ‘Signaux’, blijkt de
overeenstemming in vele détails zo groot, dat het duidelijk is, dat V.d.W. de inhoud
der gesprekken aanvulde met- of deels in de vorm goot van het door Ehrenburg
geschrevene. De wijze, waarop de dichters in hun levensonderhoud voorzien, zich
schrijfmateriaal verschaffen en hun geschriften uitgeven, wordt, ten dele in dezelfde
bewoordingen, in de ‘Signaux’ uiteengezet. En als V.d.W. in de vierde brief zijn
zegsman van de afzonderlijke dichters en dichtergroepen laat vertellen, komen deze
in dezelfde volgorde aan de orde en met vele gelijke détails
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als in diens lettre inédite. Het maakt de indruk, dat V.d.W. bij de uitwerking van zijn
nota's het gedrukte artikel als grondslag koos. Opmerkelijk is daarbij dat de spelling
van enige namen verschilt (bij Ehrenburg: Ivanoff, Mandelschtam, Chkapskaïa,
Beliy; bij V.d.W.: Ivalof, Mandelstam, Ch. Kapskaja, Bely), hetgeen aan zetfouten
in de Signaux of in de N.R.Ct liggen kan. Maar opvallender is, dat V.d.W. de naam
Pasternak in het geheel niet noemt, hoewel deze bedoeld moet zijn met ‘de grootste
der jongere Russische lyrici’ (blz. 520, r. 10), welke typering nu schijnt te slaan op
de in de vorige alinea genoemde Kovalewsky. Op de alinea over deze discipel van
Heine en Laforgue, laat Ehrenburg echter een nieuwe volgen, welke aanvangt: ‘Le
plus important des jeunes poètes lyriques russes est Boris Pasternak. Il ne parle
pas directement de la Révolution, mais tous ses poèmes en sont imprégnés’; de
overeenstemming met het begin van V.d.W.s derde alinea op blz. 520 is
onmiskenbaar. De naam Pasternak moet in zijn handschrift of in de N.R.Ct zijn
weggevallen.
blz. 498 r. 6: men behoort tot eene orde...; in de N.R.Ct las men: order.
blz. 500 r. 20: daar is dat blijk...; verbeterd uit N.R.Ct: dan is dat blijk.
blz. 508 r. 22: tsheka; N.R.Ct: teheka. Evenzo blz. 516, r. 1. De fout in de N.R.Ct
is verklaarbaar, doordat Ehrenburg spelt: tcheka, wat V.d.W. blijkbaar overnam; de
zetter las voor de c een e.
blz. 509 r. 27: vrije keus, verbeterd uit N.R.Ct: vrije kans.
blz. 513 r. 18: door de macht der omstandigheden, verbeterd uit N.R.Ct door den
nacht...
blz. 519 r. 20: Een scepticus, gedrenkt...: In de N.R.Ct stond tussen scepticus en
gedrenkt een overtollig tevens, blijkbaar door de zetter uit de volgende regel
overgenomen.
blz. 524 r. 22: Onlangs schreef ik u herhaald over wat ‘Sélection’ ons te Brussel
toonde, van winter, aan jongere Fransche en Belgische kunst. V.d.W. doelt hier
blijkbaar op artikelen over exposities van André Lhote, Permeke, Servaes e.a.
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blz. 526 r. 18: na Modigliani las men in de N.R.Ct: en Indjita; waarschijnlijk schreef
V.d.W.: Foudjita of Foedzjita.
blz. 527 l. r.: vóór deze alinea (Ik durf verzekeren...) was in de N.R.Ct een regel
onherstelbaar misdrukt; de zin werd hier dus voor het einde afgebroken. Na in het
volksgemeenschappelijke kan men nog lezen: dat de expositie van deze Russische
individualisten maakt tot ... (onleesbaar) land.

blz. 530: Taveernen.
N.R.Ct, 31 October 1922, Av. C.
blz. 533 r. 6: Georges Ramaekers. Deze Fr.-Belg. dichter ontmoeten wij nogal eens
in het ‘Dagboek van den Oorlog’ als ik tenminste terecht veronderstel, dat hij bedoeld
is met ‘mijn vriend de mysticus’ (vgl. bijv. dl VIII, blz. 24). In een artikel ‘De Week
van James Ensor V’ (N.R.Ct 3 Sept. '22, Ocht A.) tekent hij, handelend over de
dichter-vrienden met wie Ensor verkeerde, zowel Ramaekers, als de hier verderop
genoemden, Horace van Offel en Crommelynck. In ‘Letterkundig Leven te Brussel’
(N.R.Ct, 31 Oct. '21, Av. B.) geeft V.d.W. een portret van R. als de stichter van de
‘mardis des lettres Belges’.
blz. 534 r. 20: Horace van Offel. Hem behandelt V.d.W. behalve in deze twee
artikelen, ook naar aanleiding van zijn ‘La Rose de Java’, 3 Juli 1926, Let. Bijbl.
Over de drie broeders, Stan, Horace en Edmond van Offel naar hun verschillende
aard en carrière schreef hij in ‘Na den dood van Stan v. Offel’, (N.R.Ct, 3 Oct. '24,
Av. B.). / r. 23 en volg.: van Gaston Heux besprak V.d.W. in de N.R.Ct van 17 Jan.
1925 ‘l'Initiation douloureuse’; van Gregoire Leroy in die van 30 Aug. 1922 diens
boek over James Ensor; van Gaston Pulings in de krant van 13 Nov. '26, Let. Bijbl.
‘Arrêts facultatifs’. Aan Prosper Henri Devos wijdde hij een bladz. in het Dagboek
van den Oorlog, bij diens dood (10 Febr. '15, dl VIII, blz. 318).
blz. 535. Verscheidene aan het werk der op deze blz. genoemde Fr.-Belg. dichters
en schrijvers gewijde artikelen vindt men in de reeks ‘Fransch-Belgische Letteren’
in dit dl VI en, voorzover
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door V.d.W. zelf reeds gebundeld, in dl IV. Over Max Waller vgl. dit deel blz. 478.
blz. 536 r. 16: een Albert Verwey, een Johan Thorn Prikker, een Jan Toorop, die
daar vermoedelijk meer van weten dan ik. Aan de eerste reeks van Van Nu en
Straks werkten de genoemde drie Nederlanders mee, Verwey met verzen, o.a.
‘Spaansche Reis’, Thorn Prikker en Toorop met platen en vignetten. In de, ten dele
uitgegeven, correspondentie van Thorn Prikker en Borel vindt men bijzonderheden
over die eerste reeks, o.m. een enthousiast verslag van een bezoek van Vermeylen.
/ r. 27: De invloed, die imponeerend was, van Herman Teirlinck... Over de
bijeenkomsten van de - niet louter uit Van-Nu-en-Straksers bestaande - Mijole-club,
o.m. in het Vossegat en over de leiderspositie daar van Teirlinck leze men Julien
Kuypers en Nest Claes in ‘Herman Teirlinck, Gedenkboek 1897-1929’,
Antw.-Bussum, 1929.

blz. 538: Tooneel te Brussel I.
N.R.Ct, 1 Mei 1923, Av. B. Bij vele toneelkritieken in de N.R.Ct, na de eerste
wereldoorlog is de schrijver van het artikel niet nauwkeurig aangeduid. Soms staat
er boven p.c. (particuliere correspondentie), soms ‘men schrijft ons uit Brussel’; een
enkele maal een naamaanduiding. Onder deze artikelen lopen er zeker door van
de hand van V.d.W.; verreweg de meeste zijn echter, na 1922 althans, geschreven
door Willem Putman. Dit is gemakkelijk te constateren, daar hij bijna alle stukken,
hetzij in de versie van de N.R.Ct, hetzij in die van Hoger Leven, bundelde in
‘Toneelgroei’. In dubieuze gevallen heb ik de heer Putman om inlichtingen gevraagd.
Zo schreef Putman ook over het onderhavige stuk van Romains, doch naar aanleiding
van de 50ste vertoning. Voor het théâtre du Marais en zijn leider Jules Delacre
voelde V.d.W. veel sympathie; zo schreef hij in de krant van 27 Jan. '22 naar
aanleiding van de opening van dit theater en op 23 Febr. '22 over een
Molière-opvoering. Vgl. ook de aantek. bij ‘Hamlet te Gent’, blz. 579.

blz. 544-558: Vacantiekrabbels I en II.
N.R.Ct, 9 Aug. 1923, Ocht. A. en 11 Aug. '23, Ocht. A. Er volgden Vacantiekrabbels
III, waarin eerst indrukken gegeven wor-
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den van enige muziekuitvoeringen en daarna, zeer-ironisch, gehandeld wordt over
de ‘Exposition de la Couture’, die hem ‘hartgrondelijk melancholisch’ stemt, omdat
een uiterste verfijning in het optreden der mannequins begeleid werd door
negermuziek! Men had hier verwacht de bruidsmars uit Lohengrin, de Pavane van
Ravel of zelfs ‘lompweg of joviaal’ een wals van Strausz. Enz. enz. Daarop volgde
nog een Vacantiekrabbels IV, waarin eerst boertig over de reis in een overvolle trein
naar Deurne gehandeld wordt, daarna expressief en serieus over de boetprocessie.
Deze vier artikelen dragen in de kop de naam Oostende, niet omdat V.d.W. zich
daar voor zijn vacantie had neergelaten; hij woonde in de jaren 1921-1925 te
Oostende, vanwaar hij naar Gent ging voor zijn colleges en naar Brussel om
tentoonstellingen of voorstellingen te bezoeken waarover hij te schrijven had. De
opmerking aan het slot van II: ik ben een badgast is camouflage.
blz. 548 r. 2 en 3: de tussenzin is door mij tussen streepjes gezet om de passage,
zoals die in de N.R.Ct stond (zonder streepjes) duidelijker leesbaar te maken. V.d.W.
was royaal met zulke tussenzin-streepjes; ze kunnen in de N.R.Ct zijn uitgevallen,
gelijk meermalen geschiedde.
blz. 549 r. 19: decipi, door mij verbeterd uit N.R.Ct: decepi.
blz. 550 r. 13-14: in de N.R.Ct staat inderdaad: van de Nijinska, ik vermoed echter
dat de is ingeslopen.
blz. 551 r. 17, 20 en 22: Kurzaal. Op deze 3 plaatsen had de N.R.Ct Kursaal,
overal verderop echter Kurzaal.
blz. 552 r. 26: der onafweerbare verdoening...; indien verdoening juist is, moet
V.d.W. er mee bedoelen: het nutteloos verdoen, vergooien van de tijd, bijna
equivalent aan verveling.
blz. 555 r. 24: aborigene (naar 't Fr.) = inheemse

blz. 558: Literatuur en Politiek.
N.R.Ct 25 Maart 1925, Av. B. r. 19: dertig jaar geleden, toen wij samen den Rubicon
hadden overgestoken... vergel. hierbij het opdrachtelijk sonnet vóór in ‘De Bestendige
Aanwezigheid’, aanvangend: Wij zijn gezaam dezelfde haven uitgevaren... / r. 24:
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coup de l'étrier = afscheidsdronk, eigenl. beker die men drinkt voor men in de
stijgbeugel stapt.
blz. 559 r. 3: Er verloopen geene weken, of hij is ongetwijfeld, en in allerdaad,
kamerlid; deze voorspelling kwam niet uit: Teirlinck werd niet gekozen. Trouwens
op blz. 561 onderaan drukt V.d.W. zich, naar aanleiding van zijn tegencandidaat,
veel voorwaardelijker uit.
blz. 561 r. 3: van wijlen den grooten Hellenist, Professor Willems; over deze Alfons
Willems schreef V.d.W., bij diens dood, met aardige persoonlijke herinneringen in
‘Van de Levenden en de Dooden III’ (N.R.Ct, 16 Jan. 1913, Av. B) / r. 25: ...heeft
Pierre Nothomb romans geschreven... zijn roman ‘Risquons tout’ besprak V.d.W.
in de N.R.Ct van 11 Sept. 1926, Let. Bijbl.

blz. 564: De laatste Wandeling.
N.R.Ct, 6 Oct. '25, Av. C. Hoewel dit stuk in de 2e persoon geschreven is, zal de
lezer licht de indruk krijgen (ook doordat ‘Brussel’ in de datering staat), dat V.d.W.
een eigen laatste vacantiewandeling als Brusselaar beschrijft. Hij had zich, na de
Oostendse jaren, echter in de lente van '25 gevestigd op het buitenhuis ‘La Frondaie’
te Zwijnaarde bij Gent. De wandeling hier beschreven zal dus in een door vele
herinneringen gevoede verbeelding gemaakt zijn. Reeds eerder had V.d.W. deze
schone tocht tot naar Grimberghe beschreven, nl. in het ‘Dagboek van den Oorlog’
bij 17 Oct. '14 (dl VIII, blz. 146 en volg.). Men vindt daar vele parallellen, met name
de voorkeur voor Grimberghe, waar de dichter een huisje kende, waarin hij zijn
laatste jaren zou willen slijten.
blz. 567 r. 22: op het rythme..., verbeterd uit N.R.Ct: of het rythme.

blz. 571: Het Gouden Brussel.
N.R.Ct, 7 Oct. 1925, Av. C. Voor dit stukje geldt in 't algemeen dezelfde opmerking,
die ik bij 't vorige maakte, al kan het ook zijn directe aanleiding gevonden hebben
in een te Brussel doorgebrachte dag.
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blz. 574 r. 9: even versterkt door bronzen toetsen... De N.R.Ct had: even verstrekt.
Men kan ook aan een verbetering = verstrakt denken. / r. 20: gij gunt een blik...,
N.R.Ct: gij kunt... / r. 24: heel een wereldje..., N.R.Ct: meel een wereldje / r. 28:
getooid vol koketterie..., het woordje vol (mogelijk ook in) was blijkbaar in de N.R.Ct
uitgevallen.
blz. 575 r. 2: monnikspijen, verbeterd uit N.R.Ct: monnikspijnen.
blz. 576 r. 12: over de straat in hoog middaggoud...; het woordje in, of een
soortgelijk, leek onontbeerlijk; de N.R.Ct mist het / r. 14: op een ... briesje; N.R.Ct:
of.
blz. 577 r. 25: verzilvert; de N.R.Ct had: verzilverd. Had V.d.W. het verl. deelwoord
bedoeld, dan had hij ervoor zeker een komma gezet. Naast dit stukje
impressionistische schildering van het wild legge men, als een uit vele parallellen
‘Wild’ in het ‘Dagboek van den Oorlog’ (dl VIII, blz. 601 en volg.).
blz. 578 r. 3: in de Exposition..., verbeterd uit N.R.Ct: van de.

blz. 579-600: Hamlet te Gent, I, II en III.
N.R.Ct, 29 Juni Ocht. A., 30 Juni, Av. B. en 1 Juli 1926, Av. B. Aangaande de
correspondenties over deze opvoering schreef de heer Putman mij destijds: ‘De
bijdrage vóór de vertooning is van Van de Woestijne. Die na de vertooning is van
mij’. Deze drie artikelen sluiten echter met slot en aanvang zo aaneen, dat ze reeds
daarom van één hand moeten zijn. Ik neem dus aan dat Putman na de vertooning
nog een andere bespreking gaf. Mogelijk verwart P. deze voorstelling te Gent ook
met die door het Vlaamse Volkstoneel in Oct. 1927, waarover hij in de N.R.Ct schreef.
Ik heb indertijd een Vlaamsch auteur gekend... Als men rekening houdt met de
wijze, veelal ironisch, waarop V.d.W. dikwijls in de krant over zichzelf als over een
derde handelde, ligt het vermoeden voor de hand, dat dit Hamletontwerp van hem
zelf was (vergel. ook even verder: daar hij placht mij die droomerijen trouw mede
te deelen...). Dit zou dan, naast Romeo en Julia, een tweede geval zijn van een
vrijmoedige verwerking van Shakespeare-motieven, waarschijnlijk in de tijd, dat hij
te Gent de Shakespeare-colleges van Logeman volgde.
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blz. 581 r. 16: Dr O. de Gruyter, vgl over hem en de VI. Vereeniging voor Tooneelen Voordrachtkunst, ook ‘Starkadd te Gent’, blz. 294 en volg. / r. 27: waaraan,
N.R.Ct: waar.
-blz. 582 r. 10: en ... wat weet ik al. Klinkt hier niet iets van de oude spijt door over
het niet doorgaan van de opvoering van zijn ‘Adonis’? Vgl. de aantek. bij blz. 299.
blz. 583 r. 26: Anno incarnationis...; enige ingeslopen fouten van dit opschrift
werden verbeterd. De daarop volgende zin is, hetzij door slordigheid van V.d.W.,
hetzij door zetfouten, niet geheel correct; inplaats van zooals, in de voorlaatste regel,
zou men verwachten: het jaartal van het opschrift, dat ...
De restauratie van het 's Gravensteen had V.d.W. in zijn jeugd mee beleefd; hij
had er met vrienden dikwijls rondgedwaald vol romantische fantasieën. Vgl. de
aantek. bij ‘Geschied- en oudheidkundig Congres V’, blz. 243.
blz. 584 r. 18: eene voorstelling ... van Verhaerens Cloître in de ... Sint Baafsabdij.
V.d.W. woonde die voorstelling bij en schreef er over in de N.R.Ct: Le Cloître in een
klooster (21 Sept. 1910, Av. B.). Zijn oordeel is daar ten dele afwijkend; hij had,
schrijft hij, reeds van te voren argwaan, omdat het toneel juist de gewone
werkelijkheid maar moeilijk verdraagt, maar een geintensifieerde vraagt en dat te
meer bij een zo sterk romantisme als men vindt in ‘Le Cloître’.
blz. 587 r. 18: de ernstigste, verbeterd uit N.R.Ct: de ernstige.
blz. 593 r. 4: Vooraan de dof-zwarte gestalte van Romeo. Een vergissing, die zou
kunnen bewijzen, hoezeer de figuur van Romeo V.d.W. bleef boeien. Romeo behoort
immers niet tot de dramatis personae van dit stuk! Bedoeld is Hamlet.
blz. 595 r. 3: warme genegenheid, verbeterd uit N.R.Ct: gelegenheid.

blz. 599: De Plaizante Accordeonisten.
N.R.Ct, 20 Aug. 1926, Av. B.; in de krant stond Planzante.
blz. 600 r. 3: de Waalsche volksfeesten te Nijvel. Aan die feesten wijdde V.d.W.
nl. vier artikelen ‘Kunst en Volksleven te Nijvel’ in de N.R.Ct van 26, 27, 29 en 31
Juli, Av. De eerste brief handelt over Nijvelse legenden (de heilige Begga), de tweede
over het vlaggenspel, de derde over een folklore-tentoonstelling,
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de vierde over kunstenaars uit Nijvel, speciaal de 18de eeuwer Delvaux.
blz. 600 r. 22: Choesels; van deze Brusselsche specialiteit geeft Jul. Kuypers in
het Teirlinck-Gedenkboek (1929) dit recept: ‘Zeven soorten vleesch, mevrouw, noch
min noch meer, de choesels inbegrepen. Laat ze weeken, anderhalven dag, zegge
zes en dertig uren lang in Madera-wijn, zoodat het Spaansche druivennat en de
Brabantsche ossenklieren naar behooren de overige zes vleezen doordringen en
doorgeuren... (o.l. blz. 76).
blz. 601 r. 3 v.o.: burgemeester Buls. Van Karel Buls tekende V.d.W. een boeiend
portret bij diens dood: “Karel Buls †” (N.R.Ct. 15 Juli 1914, Av. C.); hij heet daar
ook: schepper van de Grote Markt.
blz. 603 r. 21: En ik zeg dit haast zonder lachen. Men lette op de kracht, die een
enkel, geraffineerd geplaatst woord bij deze aartsironist krijgt; zo hier het woordje:
haast. Te vergelijken is het gebruik van nochtans op blz. 624; na de constatering:
zoozeer gaat in De Panne reinheid van zeden gepaard met argeloosheid, vervolgt
de schrijver: Nochtans zijn er in De Panne drie kerken.
blz. 604 r. 7: Mais c' n'est ni co Fram'ries’: de beide laatste woorden zijn afgekort
uit encore Frameries (stadje in Henegouwen). Het geheel vormt de laatste regel
van het refrein v.e. Waals volksliedje, met de betekenis: maar het is nog niet (zo
goed) als in Frameries.

blz. 606-627: De Belg aan Zee, I, II en III.
N.R.Ct, 3, 23 en 24 Sept. 1927, Av. De familie V.d.W. bracht de maanden Juli en
September '27 door in De Panne; over De Panne is hij dan ook in deze brieven het
uitvoerigst en concreetst. Met veel bravour mengt hij in de typering der andere
badplaatsen herinnering en fantasie. Een dezer drie, schuimendgeestige artikelen
was de vrucht van een kille regendag. Maar niet de enige. Een der mede aanwezigen
vertelt, dat het dien dag goot van de regen. V.d.W. bedankte voor het uitstapje dat
afgesproken was, sloot zich met papier, pijp en tabak in de keuken op (waar een
kachel brandde!) en schreef. Toen de familie tegen de avond thuis kwam had hij zonder één doorhaling, beweert mijn zegsman - drie grote artikelen klaar, een over
De Panne, een over
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een tentoonstelling, een over een de vorige avond gelezen roman en hij constateerde
ironisch daarmee een week vacantie te betalen. (vgl. G.v. Severen: K.v.d. Woestijne,
blz. 31). De anecdote klopt niet helemaal met de data boven de N.R.Ct-brieven; ‘de
roman’ kan zijn ‘Lettres intimes’ van Em. de Laveley (N.R.Ct, 1 Oct.), het meest
nabije ‘Kunst te Brussel’ is echter gedateerd 31 October.
blz. 607 r. 17: dat het zoeken naar de gulden middenmaat een Belgische deugd
is... Met voorliefde heeft V.d.W. kritiek op het Belgisch volkskarakter in deze ironische
formule gekleed. Bijzonder aardig schreef hij eens: ‘wij zitten in onze gezondheid,
in ons geestelijk-welzijn, als in een bad van linden-thee’. (vgl. dl IV, blz. 939).
blz. 609 r. 13: Gij zult niet zijn zonder te weten...; opvallend Gallicisme voor: Gij
weet natuurlijk wel...
blz. 610 r. 1: ik herinner mij zeer goed, dat het, veertig jaar geleden, tot mijne
levensinwijding heeft bijgedragen. Veertig jaar geleden, d.i. in 1887, d.w.z. toen
V.d.W. negen jaar oud was! Al zijn die ‘veertig jaar’ allicht niet precies geteld, toch
moet de dichter een bepaald verblijf in zijn jeugd te Blankenberghe op het oog
hebben. Dat erotische sensualiteit, vooral onder invloed van wat hij las, vroeg in
hem ontwaakte, duidde hij zelf aan in het interview met d'Oliveira, waar hij althans
voor omstreeks zijn 12de jaar spreekt van ‘de vage drang naar oneindigheid en de
geniepige, gevreesde sensualiteit’ (d'Oliveira: De jongere Generatie, blz. 38).
blz. 612: Boven het tweede artikel stond in de N.R.Ct als datum: 27 September.
Aangezien het stuk in de N.R.Ct van 23 Sept. kwam, is hier 17 gekozen, al kan het
bijv. ook 21 geweest zijn.
blz. 613 r. 1 en 2: op een stapje ... op een boogscheut; de N.R.Ct. had in beide
gevallen of. Deze zetfout, die in de artikelen van V.d.W. herhaaldelijk voorkomt, is
verklaarbaar doordat hij de stok van de p hoog placht door te trekken.
blz. 614 r. 28: Reeds onder Combes en tengevolge van zijn scheidingspolitiek...
Combes werd in 1902 minister van binnenlandse zaken en eeredienst en voerde
consequent de reeds onder het ministerie Waldeck-Rousseau aangenomen wet op
de verenigingen uit, waardoor vele kloosterscholen werden opgeheven.
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blz. 617 r. 22: flaminganten hooren niet aan de Vlaamsche kust; een voorbeeld van
de puntige sarcasmen, die in heel de journalistiek van V.d.W. opvallen, als het
belediging van Vlaanderen geldt. Men vergel. de gehele volgende blz.
blz. 619 r. 10: een zeer bekend Hollandsch uitgever: bedoeld is de heer Zijlstra,
directeur van Nijgh en van Ditmar. Hij voerde met V.d.W. onderhandelingen over
de uitgave van ‘De Leemen Torens’; zie ook de aantek. bij blz. 623 r. 26.
blz. 621 r. 20: In verre tijden was Adéle een Brabantsche heilige... aan haar wijdde
V.d.W. zijn Adilia, de eerste der ‘drie Heiligenverhalen in ‘De Bestendige
Aanwezigheid’. Juist daardoor doet de personificatie van het trammetje Adèle bij
V.d.W. zo komisch aan.
blz. 622 r. 18: kwam zij geregeld op uur thuis; op uur onder Fr. invloed voor: op
tijd.
blz. 623 r. 26: komt er een Hollandsche uitgever bij, dan wordt er Fransche
bourgogne geschonken. vgl. de aantek. bij blz. 619 r. 10. Uit een brief aan V.d.W.
van Zijlstra (26 Sept. '27) blijkt dat men in Rotterdam de situatie begrepen had; men
heeft hem, zegt Z., reeds ettelijke malen gevraagd of hij alleen maar Franse
bourgogne lust.

blz. 627-634: Emmanuel de Bom, 1868-9 Nov.-1928.
N.R.Ct, 9 Nov. 1928, Av. Van de vriendschap, die V.d.W. aan de Bom bond, getuigde
reeds het gedicht, dat hij aan Mevr. Nora de Bom opdroeg op haar 25ste verjaardag
‘Hang gij, met uwe hande' als spoelen, ter warande... (dl. I, blz. 179).
Tussen beide families bestond, vooral vóór 1914, niet alleen een levendig
persoonlijk verkeer, maar de vrienden onderhielden een geregelde correspondentie,
zelfs soms indirect door toespelingen in hun N.R.Ct-artikelen. De grote reeks brieven
van V.d.W., die de Bom bewaarde, waarin hij zich zowel serieus als schertsend en
zeer openhartig over personen en toestanden uitsprak, zijn vol betekenis voor het
verstaan van de persoonlijkheid van de dichter; ik heb er menig sprekend citaat uit
mogen geven in mijn K.v.d.W. I.
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blz. 627 r. 11: zijn al te ‘blonde gedachten’; toespeling op de Bom's bijdrage van die
titel in het eerste nr van V.N. en Str.
blz. 628 r. 8 en 9: onze eerste ontmoeting, in het voorjaar van 1895; deze vond
plaats door bemiddeling van hun gemeenschappelijke vriend Victor de Meyere, die
tot de Antwerpse groep behoorde.
blz. 632 r. 4 v.o.: al werden zij ministers, of senator, of burgemeester, of eenvoudig
professor... Van de even te voren genoemde medestanders werden immers Franck
en Huysmans minister, Vermeylen senator, Huysmans en Fr. van Cauwelaert
burgemeester, V.d.W. (vol zelfironie:) eenvoudig professor.
blz. 633 r. 11: hoe hartgrondig hij er in was begaan...; zó zal m.i. gelezen moeten
worden in plaats van de tekst in de N.R.Ct: ... er in was gedaan / r. 2 v.o.: zijne
roman ‘Wrakken’, een der zuiverste verhalen, die in dit land zijn verschenen. Men
vergelijke bij dit oordeel de typering in de Gentse college-dictaten: ‘Het boek
weerspiegelt de Bom's melancholie en onrust, zijn drang naar ethische zekerheid.
Het boek leeft. Elk waargenomen détail is juist gekozen en nauwkeurig weergegeven.
Het trilt van leven... Er zit atmospheer in. Het is een geheel.’ (Eeckhout, Litt. Prof.
VIII, blz. 128).
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Aantekeningen bij Gramophonische tijdingen
blz. 635: De Gramophonische tijdingen verschenen in de Standaard tussen 16
December 1928 en 14 April 1929; zij behoren dus tot het laatste, wat V.d.W. heeft
gepubliceerd (de laatste bijdragen in de N.R.Ct zijn van Jan. '29). Het zijn eenvoudig
recensies van daartoe toegezonden Columbia-platen. Soms klinkt het als niet meer
dan een boeiend ingeklede propaganda voor de Columbia-producten, maar telkens
wordt het tot een zeer persoonlijke verantwoording van muziekgenot, en tot typisch
Woestijniaanse zelf-ironie; enige malen tot zuivere lyriek. Cornette die over deze
Gramophonische Tijdingen in de Kon. Vl. Academie een voordracht hield (Karel v.d.
Woestijne en de Muziek, Versl. en Meded. Jan. 1935) wijst er terecht op, dat deze
artikelen enerzijds getuigen van een nog onverzwakte veerkracht en onverflauwde
goede luim, maar dat anderzijds tekens van een voorgevoel van de dood er in zijn
na te speuren. De onderwerpen waren natuurlijk gegeven met de ter beoordeling
gezonden platen; een eigen voorkeur komt echter duidelijk genoeg uit.
In deze artikelen komen herhaaldelijk storende miszettingen voor, die in deze
heruitgave zo veel mogelijk zijn verbeterd. De data boven de brieven zijn steeds
die van de Standaard.
blz. 638 voorl. r.: het geeft mij op de zenuwen (naar het Fr. donner sur...) = het slaat
mij op de zenuwen, tast mijn zenuwen aan.
blz. 639 r. 6: Daargelaten de vraag... Zo meende ik te moeten lezen inplaats van
Daargelaten, ik vraag... in de Standaard, waarbij de zin niet loopt.
blz. 640 r. 14: den dirigent als contorsionist te zien fungeeren en den eersten
bombardon aanhoudend bedreigd te zien... In de Standaard

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 6. Beschouwingen over literatuur. Het dagelijks brood I. Keur uit de brieven in
dagbladen 1906-1929

853
stond inplaats van den dirigent: de dingen en de eerste bombardon. / contorsionist
= slangenmens.
blz. 641 r. 15: gij woont op het platteland en gij hebt rheumatiek... Deze passage
is weer een voorbeeld van zelf-ironie; in die sfeer past ook de door V.d.W. gaarne
in komische situaties gebruikte naam: van Compernolle. Men herinnere zich Triphon
van Compernolle uit ‘De Droom’ (dl II, blz. 888 en volg.). Vgl. ook het begin van de
brief van 30 Dec.: ik zat, als naar gewoonte, papier met inkt te bemorsen.
blz. 644 r. 25: die men zich denken kan. In de St. las men; die men zich denken
laat, blijkbaar een niet gecorrigeerde contaminatie van twee zegswijzen.
blz. 638 r. 8: die bij den aanvang wellicht kon verbluffen...; voorzover dit Debussy
betreft, toonde V.d.W. dit verbluft zijn zelf in zijn eerste besprekingen. Vgl ‘Pelléas
et Mélisande’ in dit dl, blz. 229 en de aantek. daarbij. Vgl. ook blz. 670.
blz. 648 r. 6, 18 en 25: Volga = Wolga; de spelling met V naar het Frans.
blz. 649 r. 22: waar, voor het overige, het symphonische gedicht... verbeterd uit
Stand.: waarvoor het overige, het...
blz. 650 r. 17: wanneer nu juist de Renaissance begonnen is... Aan dìt probleem
wijdde V.d.W. speciaal aandacht in zijn inaugurele les te Gent ‘Het begrip
Renaissance’ (dl V, blz. 410 en volg.).
blz. 652 r. 5: in der eeuwen loop; het woord loop is als onmisbaar, door mij
toegevoegd. Dit, of een soortgelijk, zal in de Standaard zijn uitgevallen.
blz. 654: brief van 20 Jan. 1929. De grote bewondering voor Bach en de diepe
betekenis die diens muziek voor het geestelijk leven van V.d.W. had, bleken reeds
in verscheidene stukken in de N.R.Ct. Men zie daarover de aantek. bij blz. 388.
blz. 655 r. 18: De wijsheid van het ‘reeds gaat het avond worden’. Speciaal in
deze ontroerende passage leeft, wat Cornette noemde: het voorgevoel van den
dood. / r. 25: naar de uitvoering, Stand.: waar / r. 29: executie, Stand.: excentie.
blz. 656 r. 7: laten volgen met, onzuiver voor: volgen door / r. 13: zooals het geval
is...; het woordje is, werd door mij, als blijkbaar uitgevallen, hersteld.
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blz. 657 r. 25: de Johannes-Passion. Over deze Passion schreef V.d.W. in de N.R.Ct
van 25 Jan. 1910, Av.B., deze vergelijkend met de Mattheus-Passion.
blz. 658: brief van 10 Febr. 1929. Deze brief is belangrijk om de uitspraak van de
voorkeurliefde, ‘nu ik oud aan het worden ben’, voor Mozart en van de gronden
daarvan, vooral omdat in zijn vroegere muziekbesprekingen Mozart nooit uitvoerig
aan de orde kwam. r. 5: zegt hier niet heel veel; zo meende ik te moeten lezen in
plaats van de Standaard: hoeveel.
blz. 659 r. 2-4: maakt Mozart ... lang niet zoo indrukkelijk figuur van revolutionnair.
Het purisme indrukkelijk staat hier merkwaardig binnen het gallicisme figuur maken
van!
blz. 660 r. 8: En dat schijnt alleen misschien, dat ik oud aan het worden ben. Ik
vraag mij af, of na misschien niet enige woorden zijn uitgevallen. Bijv.: er door
veroorzaakt of er op te wijzen. / r. 16: gemoeid, verbeterd uit St.: bemoeid / r. 21:
die met niets te maken heeft...; met, dat blijkbaar in de St. was uitgevallen, is hersteld.
blz. 661 r. 4: E flat, Engelse benaming voor Es (in de St.: Eflat) / voorl. r.: van den
levenswil; de St. had: naar den levenswil.
blz. 663 r. 24: meer-uitvoerig werk, verbeterd uit Stand.: meeruitvoerings-werk.
blz. 665 r. 12: en op de; Stand.: van op de / r. 18: naast la Barrientos te plaatsen...;
tussen Barrientos en te stond in De Stand. een overtollig niet.
blz. 666 r. 6: het tragisch-fatale onder eene schijnbare gemoedelijkheid onderlijnt.
Ik meende uit de St.-tekst het woordje dat, tussen fatale en onder te moeten
schrappen. Mogelijk ook schreef V.d.W.: niet zonder of zelfs: niet onder.
blz. 667 r. 21: In letterlijken zin! misschien niet juist? Zo is de tekst in de Standaard.
In ieder geval zal Misschien (met hoofdletter) wel een nieuw zinnetje moeten inleiden.
blz. 668 r. 1: het woordje uitbreidt is vrijwel onleesbaar.
blz. 670 r. 1: waar dit, verbeterd uit Stand.: waar die / r. 26: zich alle krachteffecten
ontzeggen; zich, waarschijnlijk in de St. uitgevallen, is toegevoegd.
blz. 671 r. 15: een doos, de laatste letter is onleesbaar, maar zal wel s moeten
zijn.
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blz. 675-683: Brieven van 31 Maart en 14 April '29.
Het is belangwekkend V.d.W.'s Wagnerwaardering in de loop der jaren te volgen.
Wagner-verering was bij de symbolisten, die V.d.W. in zijn jeugd zo na lagen,
algemeen. Geen wonder dan ook, dat hij 2 Mei 1911 in de N.R.Ct (Ocht. A.) zijn
ervaren bij de uitvoering van de ‘Ring’ noemt: ‘een meêleven van vertrouwd, van
innig-gekend, maar steeds nieuw, steeds frisch, steeds doortrillend en bezaligend
meesterwerk’. In de krant van 6 Oct. 1911 (Av. B.) schreef hij over een opvoering
van de Meistersinger onder leiding van de zeer-geprezen Otto Lohse, maar zijn
ergernis over het bourgeois-publiek op deze gala-voorstelling van de Brusselse
groothandel zit hem erg dwars. Op 12 Mei 1912 (Ocht. A). draagt een artikel al de
veelzeggende titel ‘Der Fall-Wagner’, Hij spreekt van een opgeschroefde verering,
die voorbij is, acht nu, dat in de ‘Ring’ ontzaglijke krachten verspild zijn aan een
nogal pueriele fabel. Het blijkt een ‘kolossale tetralogie’, maar systematisch-bedacht,
zodat men meer mee-begrijpt dan mee-voelt. Tristan echter blijft hij zeer hoog stellen:
‘het is de breede stroom der armzalige en eindelooze menschelijkheid’. Gelijksoortige
waarderingen in ‘Wagner-Festival’ (N.R.Ct 6 Mei '14, Ocht. B.). Na de oorlog sluit
hij zich aan bij het enthousiasme van velen als de Wagner-opvoeringen worden
hervat. (Muziek te Brussel, N.R.Ct, 1 Maart 1921, Av. B.). In de hier herdrukte brieven
kan men naast blijvende bewondering een nieuwe critische reactie op Wagner
constateren.
blz. 678 r. 21: in de Standaard las men: dat het, na herhaald gehoor, en bij beter
begrip dat collectieve hijgen steeds smartelijker wordt. Hier zijn blijkbaar (door V.d.W.
in slordigheid, of door de zetter) twee zinsconstructies gemengd: ‘dat het ...
smartelijker maakt’ en ‘dat ... het hijgen smartelijker wordt’. Door het te schrappen
is dit verbeterd / r. 29: op de gemeenschap, verbeterd uit de Stand.: of de
gemeenschap.
blz. 679 r. 17: zelfs; de Stand.: zelf / r. 29: op hun zelf; de Stand. of hun zelf.
blz. 680 r. 11: des dichters; de Stand.: der dichters / voorl. r.:
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vinden. V.d.W. heeft blijkbaar zijn zin niet overgelezen; na vergeefs, in de vorige
regel, moet er immers niet vinden staan, maar: zoeken.
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