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De Oogst

RIK lag plat uitgestrekt in 't gras onder de linde enWies zat, over de knieën gebogen,
op het bol van een gevelden eik. De jongens rookten hun pijp in den avondstond.
Nu en dan maar zegden zij, halfstil, een woord, meest over dingen die ze wisten en
evengoed ongezegd konden laten. Maar zij trokken gestadig nieuwe kuilen blauwen
rook uit hun pijp, die opspiraalden uitdunnend, hoog in de lucht boven hun hoofd.
Achter de openstaande huisdeur in 't donker, wrocht Lida met moeder aan 't
schoonkuischen van schotelgerief en ze koutten stil onder elkaar.
Rik wendde dikwijls het hoofd naar het donker deurraam dat zwartvlekte in den

witten muur en hij dacht wel:
‘Waarom blijft Lida vanavond zoolang in huis?’
Hij voelde of had iets te kort of verlangde onbewust naar iemand die moest komen

gezelschap houden. Maar nog altijd ging het gleiertikken van tellooren en kommen
met gefoezel van halfduidelijke, zacht gesproken woorden. Nu wisten de knapen
niets meer en ze zwegen.
‘Waarom is Wies haar broeder en is Lida mijn zuster niet?’ dacht Rik.
Als hij weer 't hoofd wendde stond het meisje in 't donker deurgat en was aan 't

afbreien van een lang-zwarte kous. De jongen rechtte zich halfop met de handen
en hij keek hoe zij met stillen tred naderde en ging zitten rechtover hem, nevens
Wies,
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op het bol van den eik. Hij rustte het hoofd op de voorarmen en zóo, gemakkelijk
uitgestrekt, bleef hij haar liggen bezien. Hij voelde een nieuwe tevredenheid in haar
bijzijn: het invullen eener leemte waarnaar hij lang gewenscht had.
‘Nu is het goed in den avond,’ zei hij stil.
Niemand en antwoordde maar 't deed hem deugd dat ze nu zwegen, en hij

verlangde naar niets dan daar te mogen liggen en kijken naar Lida en eenzaam
smakken aan de welligheid die hij daarbinnen voelde opkomen, iets als zwemmen
in ongerimpeld water zonder einde.
Zie, hoe de heldere mane daar zit boven in de lindekruin tusschen de

kromknoestige halfnaakte takken! de jonge bladeren vlekken zwart op dat gouden
veld lijk ongedurig, wemelende inkteklaters. Binnen huis ging het geslof van Wies
zijn moeder die daar in 't donker alleen bleef; - anders en repte er geen geruchte in
heel den omtrek.
Rik bleef welvoldaan omdat zij allen zoover uitgepraat waren en niemand een

woord en vond dat 't zeggen weerd scheen. Hij luisterde naar het tikken van Lida's
overeenwerkende breinaalden. Daar van omlaag gezien, zat heur wezen vol donkerte
en op 't einde twijfelde hij of heur oogen zoo vriendelijk stil in de zijne keken of dat
ze halftoe op heur werk waren gericht. De wellust kwam in hem op als een kriezeling
zoo dat hij de oogen neerwaarts dwong en niet meer opkijken durfde. Daar in 't gras
nevens hem lag het bolleken zwarte wolsajette dat gestadig versnokte en opsprong
telkens heur klein vingerke den draad deed inkorten.
‘Morgen krijgen we weer een schoonen dag, fazelde Wies tusschen de tanden.
- De zomer komt vroeg, wederzegde Lida, en wat later:
- De smoor hangt uit, 't is versterking, zie,’ en zij rechtte het hoofd en keek wijd

uit over 't veld.
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Zoo koutten ze stilaan voort in schaarsche half ingehouden woorden, over land en
weêr en spel en leven, heel gewoon, lijk broêr en zuster. Rik had ook iets willen
inbrengen maar al zocht hij ook rond, er was niets dat goed scheen. Zijn oogen
snuisterden weer in de donkere haarkroezeling om Lida's hoofd en naar hooger op;
daar zocht hij in den bleeken hemel naar de eerste sterren die, lijk pas ontstoken
kaarslichtjes, van langerhand kwamen uitpinken. Ginder te westen, ver over de
velden tegen 't uitveegsel van 't vergane zonnegoud, zwommen er witte wolkjes lijk
groote bloemen zonder stengel. Daarbij werd de stilte zoo rein dat 't staaltikken van
Lida's naalden nu duidelijk geruchte miek.
‘'t Is alsof wij gedrieën alleen op de wereld waren,’ dacht Rik, en die wereld werd

nu zoo vreezelijk wijd, zoo groot! en hij voelde zich meêzwellen en zag hoe Wies
en Lida daar, en de gevelde boomstam, eendlijk uitgroeiden. Nu en schafte noch
en zocht hij meer van waar die voldaanheid uitkwam die even de goede dauw,
rijkelijk rond hem neerviel. Hij dronk en zwolg zijn geluk als deugdelijke zeupen
water bij grooten dorst en lag daar te verlangen: naar meer, altijd meer! en dat het
eeuwig zoo duren mocht! Daar rustte een zware goedheid op de boomen, op het
land hier, over al om dat huis bij Lida en Wies - elders was 't de dood en daar dacht
hij niet aan, nu. Naarmate het donkerde, vernauwde die wijde kring in eene goede
omheining rondom hen.
Lida liet haren brei in den schoot vallen; zij rok de armen hoog uit en legde haar

hoofd achterover geleund tegen den lindestam. De deemstering vervaagde de lijnen
van haar wezen en vulde de diepten met wondere schaduwen. Rik zocht nog altijd
om dingen te zeggen die hij heel traag wilde laten neerleken in de stilte. Dat speelde
rond in zijn hoofd, maar zoo gauw hij 't in woorden wilde vastgrijpen, vervormde dat
zoo vreemd...
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Wies zou lachen om zijn gezegde en Lida verbaasd opkijken en hem ongeloovig
bezien met wijde, vragende oogen; lachen zou ze niet, dat was hij heel zeker, te
meer dat 't nu zoo stille, zonderling avond was. Ze zat beeldstijf te staren. - Waarom
hield zij die armen zoo hoog en haar lijf zoo uitgespannen? - Zij deed dat veel en
die houding bracht bij Rik zoo een naar gevoel vol onrust, dat hij haar verstolen met
half toegenepen oogen bezag, met vrees dat ze hem betooveren zou.
‘Van den nacht zal ze mij weer berijden als een kwade mare,’ en toch kon hij den

wellust van haar zicht niet laten.
Nu had hij haar, met een stil woord, willen doen verkijken van die verte om dien

langen blik naar zijn oogen te doen komen.
‘Hoor dien krekel, hier onder 't gras.’
Wies noch Lida en zegden daar iets op en ze luisterden of telden de flauwe

kriepgilletjes van dien krekel. En als dat luisteren weer zoo uitgerokken lang duurde
dan werden die kriepjes als zooveel scherpe scheersneden die 't stilzwijgen in gelijke
eindjes korf. Rik werd bang op 't laatst, niet voor hemzelf, om de verdrietigheid of
verveling, maar hij vreesde voor 't gene die effene vlakstilte zou komen breken, en
heel dat glazen kasteel ging doen invallen. Dan kwam het onvoorziens uit de opene
huisdeur, zoo stoorscheurend gewoon, moeders: ‘Lida, we zijn slapen, kom!’
Dat was het plotsinvallende teeken dat 't uit was voor vandaag. Lida schoot wakker

uit haar droom, liet de armen zinken en nu ging er, tusschen hun drieën een gesprek
aan over de dingen uit 't dorp, over 't werk; Rik vertelde van Dirk Koole die zou
trouwen met een vreemde; dat Pikkaert zondag laatst gevochten had tegen drie
zware boschkanters. Lida vroeg gewone dingen over Riene en Tielde - Rik zijn
zusters - en eindelijk rechtten zij zich alle drie tegelijk op, rokken de leden uit al
geeuwend en wenschten elkaar een goên avond.
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‘Tot morgen,’ wist Lida nog en ze keerde weer zoo genegen haar hoofd naar hem.
Dan was zij met heur broêr in huis en Wies wandelde alleen door den avond. Nu
had zij duidelijk naar hem gekeken met haar donkere oogen zoo vreemd vragend,
dat hij al zijn bloed voelde verkruipen en had willen huilen van geluk. Nu zou hij
naar huis, maar eerst wat zinnen nog over al 't geen dat in zijn hoofd omwoelde. Hij
stond daar nog en hoorde hoe Lida met heur heldere belstem het gebed voorlas.
Dat ging lijk muziek over 't veld en dan eerst als heur zangzeggend gebed uit was
en niets meer en roerde om hem, werd hij gewaar dat 't nacht was bijkans en hij
naar huis moest. O, hij droeg een rijkdom en blijheid in zijn hoofd en dat danste over
op al die zwaar zwarte boomen daar en heel de hemel onder 't groot blauw geluchte,
vol! Lida, Lida zag hem geern! Zijn leute moest hij uitjubelen in een schallend
koewachters ‘halarialo’! maar hij durfde de rust niet breken rond zich en hij haastte
en verlangde daar boven op zijnen zolder te zijn, alleen om traag al de beeldschatten
uit te pluizen, te her-overdenken: al de woorden die ze zei, en met toegenepen
oogen te kijken op het gouden schemerbeeld dat in zijn hoofd geschilderd stond.
Thuis viel er een smachtende adem op hem; zoo dof, ongezellig waren hier al de

dingen: moeder zat daar zoo suffig ineen gezonken met de oogen vol vaak; de
broers, zij lagen lang moede uitgestrekt over den vloer op tafel of banken, en Riene
met Tielde, zijn zusters, zaten onder den blaker van 't blikken lampje, te naaien. Hij
zegde hen allen een stillen goên avond en schreed den zoldersteeger op. Daar
sloot hij met zorg de deur om goed alleen te zijn en al het vreemde ver van zich
weg te hebben. En nu strekte hij lang zijn leden op het stroobed, beet op de tanden
en voelde een warme krijzeling over zijn lijf loopen, - zijn beenen krimpten op en
dan strekte hij zich weer uit om kalm te smakken aan zijn gedachten.
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Hij zou nog bijlang niet slapen en zooveel hij kon liggen denken.
Lida, Lida, Lida! ‘Tot morgen!’ had ze hem gezeid! - Morgen mocht hij weerkeeren,

en zoo voort zou dat geluk in een ronde draaien en nooit uit zijn! Morgen nog een
avond. Later kon hem niet schelen.
‘Wacht, wat zal ik haar zeggen, morgen? waarom ben ik altijd zoo beteuterd,

verlegen als ik onder die linde lig en zij daar vóór me zit?’
O, er waren zooveel dingen die hij haar zeggen zou, maar zijn opgemaakte

voornemens vielen meestal uiteen als zij hem bekeek of zelf aansprak, zoo dat 't
gesprek voor een heelen avond op een ander wegelken bleef. - Dat ze nu zei wat
ze wilde, 't was hem altijd even aangenaam en hij hield het zijne verduldig uitgesteld:
later zou hij wel tijd vinden, om haar heel zijn voorraad te vermonden.
Hij wilde haar zien, enkelijk zien; daarom neep hij nu weer de oogen dicht, duwde

diep het hoofd in het kussen en ze kwam daar: op den boomstam onder de linde,
's avonds; opweg naar de kerk, aan 't putten van een emmer water, of stond gebogen
aan 't groensel plukken in den lochting. Hij zag haar levend met al de natuurlijke
plooiingen van haar lijf, in haar gewoon doen, maar zoo onzeggelijk schooner nu,
beschenen met dien goudglans veel anders dan bij dage in de werkelijkheid. Nu
wilde hij heur traag bekijken, heelegansch; heur haar, oogen en mond, de lijn langs
haar heup, den val van heur nijdlijken blauwnetten voorschoot, - maar die dunne
nevelsmoor kwam heur weer omwinden, zoodat hij niets meer duidelijk herkennen
kon. Hij zag enkel heur twee zwartbruine oogen - de blik die hem vanavond zoo
doorkeken had - die blonken lijk twee lichtjes zoo zacht, en spreidden een vreemde
klaarte uit zoodat 't werd te zonneglinsteren onder de linde in zoo'n wonderlijke
wemeling
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daar onder de bladeren. Groote witte bloemen schoten overal tusschen - vlakronde
zonnebloemen met roodbeperelde herten, omkransd met geluwe vlamtongen en
beneden groeiden er hooge lischvlimmen met gloeiroode en witte kollebotten die
traag wiegelden. Daar midden in troonde Lida heel in blank en ze zat daar stil op
den bolleboom en keek meelijdend vriendelijk van op haar hoogte naar hem neêr.
Op 't laatst werd die lichtschittering te fel voor zijne oogen en hij voelde zich
wegvoeren op een rolwagentje met zoetzingend spel, naar een ander land. Daar
zwom hij in een grijze zee, wijd overwelfd met groene bladeren waarachter een
groote zon gedoken zat, en een beeld ievers, maar 't was alles zoo overgroot dat
hij verzwolg in 't opademen van de veelte van genot. En zachte zonk hij neer in een
smachtend gevoel van kriewelende kitteling die hem zeer gelukkig miek.
's Morgens in die kletsheldere zonneklaarte lijk hij daar stond met de drie koeien

langs de gracht, zoo nuchter, dan werden die dingen heelemaal anders. Zie, ginder
ver op 't glinstergroene veld, in den zonneschijn wrocht Lida met de andere
boerenmeisens. Zij speelden en schattergekten onder 't werk. Lida boog en rechtte
haar lijf - o, ze was de schoonste van al, maar zonder droomerij in de oogen: de
blijleutige deerne nu, vlug aan de hand, altijd brad en vroolijk met den klinkhelderen
lach gereed op de lippen en de blinkend witte pereltanden bloot. Dat was het blij
werkelijke leven, nu. Die menschen verstonden niets van zijn droomen en hij twijfelde
of hij ook niet een dutsachtige sul was?
Het was zoo lastig met dien zwaren schat, gedoken rond te loopen tusschen de

menschen. Moeder schold hem om zijn droomen voor luiaard en de groote broêrs
gebaarden dat ze hetkeppekind niet en kenden. Daarbij werd hij soms overvallen
door een droef gedacht: of er wel iets gemeens bestond tusschen hem en Lida?
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Was dat oogenspel wel vattelijk voor dat blijlevend meiske? en kon ze bij een van
zijn woorden raden dat bij zot, razend zot van haar was? - Lida dat werd nu
doodeenvoudig de zuster van Wies, en Wies dat was zijn makker, en Lida ze knikte
en koutte genegen omdat Rik de makker van heur broer was; al 't andere wond hij
zichzelf op en haalde 't uit het oude boek van den zolder en uit zijn eigen zieke
gedachten. Dat miek hem neêrslachtig en wreed ongelukkig. Waarom deed hij niet
lijk Pol en Lieven en Jaak en zijn ander broers? - die wrochten heel de week met
blij gemoed zonder op iets te droomen en 's zondags gingen zij gearmd met hun
deerne naar een of ander kermis. Die vroegen er niet naar, of ze wisten toch zeker,
geern gezien te zijn. En Riene en Tielde, ze zongen heel de week en ze hadden
ook elk een jongen die hen halen kwam om te wandelen.
‘Ik zal heur zeggen.... Lida, 'k zie u geern -: haar nooit meer bezien of wel er open

naartoe gaan.’ Maar op den zelfden stond wist hij wel het haar nooit te durven
zeggen. - 't Best was: alles uit zijn hoofd steken, lustig leven en aan niemand denken.
Ze was toch veel te hoog voor hem.
Maar waarom bekijkt ze mij altijd zoo diep in de oogen, dacht hij. Doet ze dat

zonder inzicht? zonder te weten dat het aanzet en me betoovert? Waarom legt zij
zich altijd in die deemstering zoo met de armen uitgerokken achterovergeleund met
halfopene oogen te glariën lijk een luie kat? En dan monkelplooit ze weêr zoo
aanvallig heur lippen.
- Doet ze dat voor heur zelf of ook als ik er niet bij ben? En daar hij heur bij dage

ontmoette kon zij zoo vreezelijk gewoon groeten en hoofsch lijk een vorstinne op
den kleinen koeier neerzien! of hem ook in 't geheel niet opmerken, was 't dat ze
met een buurmeisje aan 't praten was over kleeren of tooisel. Dan viel ineens die
gedroomde innigheid weg. Als ze niet heelemaal de zijne wilde worden liet hij haar
liever af. En de
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hooggevierde Lida was een vreemde voor hem: hij zou er niet meer naar omzien,
't was vast nu. Hij werd spijtig om al de gedachten en genegenheid die hij aan heur
verspilde; was ze niet wreed ondankbaar en ijdel, daar zij hem niets van 't hare
wederzond? Wat gemeens bestond er tusschen hen beiden? - niets dan wat simpel
oogenlonksel! 't was al.
Tot tegen den avond leed dat weg- en weerwerpen van beschuldiging en

verschoonen.
Met 't stil wegzinken der zon welde de zachte weedom weer op. Dan kwam zij

zelf voor hem staan en hij was weêr aan 't meêdrijven naar de oude droomerije;
door een lijntje van haar wezen, het dansen van een slutse haarkrul in heuren hals,
of de ronding en plooien van den voorschoot om hare heupen, werd hij razend om
haar sierlijke schoonheid, lam geslagen, en al 't andere buiten haar: 't dorp met al
de menschen en moeder, verzonk en verdween voor hem in een duistere verte.
't Werk was nog niet geheel af, als hij weeral verlangde en zich gedreven voelde

naar buiten, bij de linde.
Want, jammer genoeg, hij durfde daar elken avond niet gaan zitten of voorbijgaan;

dat zou te oogschijnlijk uitkomen dat hij Lida vrijde en hij vreesde dat zulke mare in
eens heel zijn geluk kon uiteensmijten. Soms miek hij een vast besluit er in lang
niet meer heen te gaan; maar met den avond kwam de bekoring weerom sterker,
hij gaf stilaan toe, draaide rond en keerde tot hij toch op het onweerstaanlijk plekje
aankwam. En als 't gebeurde dat hij daar niemand aantrof ging hij gaan dompelen
alleen in de velden en hij voelde zich verlaten en droef. Die vereenzaming was hem
te zwaar om dragen alleen: hij moest iemand hebben waaraan hij vertrouwelijk zijn
ziel kon uitzeggen. Maar dat hij al rondzocht hij vond niemand: zijn broers dat waren
grove lummels die meestal met de bende uit gingen werken waar er ievers een
vaart te delven of groote

Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 4



10

hoopen aarde te verbeulen was. Bij Riene en Tielde ook niet, - die en wisten er niets
af van 't geen hem lette. Lida alleen, maar 't was de Lida die in zijn hoofd woonde
- met haar sprak hij over al die wondere dingen, boven daar hij in zijn bed te denken
lag. Dan koutte hij vertrouwelijk even alsof ze hem door den stillen avond waarlijk
op dien afstand hooren kon, - en 's anderendags, bij klaren dage zag hij in haar
donkere oogen dat ze hem goed verstaan had.
Morgen, als ik haar alleen vind, zal ik het haar wezenlijk zeggen, dacht hij. Met

één ding te eenegaar zou hij beginnen tot het, op 't einde, al was uitgezegd. Maar
zoo gauw liet Wies hen alleen of hij wierd benauwd om zijn woorden en hij zegde
meestal niets tenzij gewone dingen, zoo dom dat hij er spijt over voelde, zoogauw
ze gezegd waren. Ze moest een vreemd gedacht van hem hebben, Lida, en z'en
zou er wellicht nooit een woord af weten van al zijn wonderlijke gevoelens. 't Ware
best dat hij verre van hier weg was en met ander menschen leefde. Er lag hier zoo'n
gemoedelijke kalmte over al de dingen. - Zie, die koeien daar hoe lam ze den kop
rechtten en voorttrakelden in den avond, en al dat rood van de zon achter de
tronken,... z'en zal in lange nog niet zinken, dacht hij. De dagen, ze winden zoo
gezapig en de tijd spint zoo staag zijn kluwen uit! Als hij nu liever voor zijn eigen
genot beminde en verheugd was in 't stille om haar schoone oogen, was dat geen
geluk om bij te dansen! en zag hij een einde aan zijn zaligheid! De zonnewarmte
kwam zoo goed en 't groen van de versche lente stond overal uit.
Moeder vroeg wat er heuren jongen scheelde, of hij ziek was, waarom hij treurde?

Maar z'en vermoedde niets, de goede vrouw, van zijn inwendige doening. Eenigheid
en wat rust, dat alleen miek hem gelukkig; als híj maar ver weg kon kruipen waar
hem geen mensch vinden kwam, en zitten zinnen bij zichzelf, dan wenschte hij van
niemand eene hulp. En nu ging dat veel beter thuis.
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Gister liepen al de grootste kerels van 't dorp over straat en zij zongen. Toen Rik
thuis kwam vond hij Teune, Carpus, Klaas, Pol, Lieven, Jaak, die hun pakkenmieken
enmede vertrokken naar een groot aardewerk ievers in 't noorden. Tegen den avond
was het dorp en 't huis heel stil en Rik was er blij om, nu alleen te zijn met zijn
zusters, in deugdelijke verenkeling. Nu kon hij verstolen naar zijn zolder sluipen en
daar heele stonden zitten lezen in het oude boek met al die wondere dingen die
hem zoowel bevielen. Daar was een prentje in dat hij bovenal geern bekeek: in een
heerlijk priëeltje wandelden een slanke prins gearmd met een vorstinne heel in wit;
zij gingen zoo traag onder die heimelijke diepten vol lommer van hooge boomen,
en ze moesten zij toch malkaar aangename dingen weten te vertellen. En die warme
zonneklaarte scheen hem, in dat lommerland, zonder einde. Dat zou hij Lida eens
toonen later en heur vragen of ze 't ook zoodanig mooi vond.
Hij pluisde geern in zijn gedachten om te achterhalen hoe dat met Lida begonnen

en die koorts in hem gekomen was. Wanneer had ze den eersten ooglonk geworpen
die hem zoo ontstelde? Toen ze kind nog en klein meiske was, had hij met haar
gespeeld zonder eens te merken dat z'er anders dan al de jongens uitzag. Later -
en nu verdoolde hij in 't menigvuldige der feiten - had hij beginnen verlangen om
haar te zien en te ontmoeten. Den eersten keer, 't was van in zijn zoldervenster dat
hij haar zag, en merkte: heur ranken, witten hals onder de glooiing van de bruine
haarkroezels -: dan was zijn hert begonnen kloppen en sedert dien ging Lida van
heele dagen uit zijn gedachten niet meer, en hij wenschte altijd tot het avond werd
om haar te vinden bij Wies onder de linde.
Nu ook sleepte die dag zoo lang en 't was of wilde de zon, met langs om min

goeden wil, onder gaan: de avond kwam niet.
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Vandaag zou hij haar willen zien in 't klare licht. Heur beeld stond, door 't altijd kijken
met die deemstering tusschen haar en hem, zoo wazig en onduidelijk in zijnen kop
en hoe hij ook pijnde om de strepen van haar wezen met zware lijnen te omtrekken,
dat ging niet. Hij zou haar lang bekijken om niets van 't geziene te vergeten. Daarom
zette hij, zoo aanstonds het schemeren begon, uit naar heur huis. Maar hij hoorde,
van ver nog, groot gerucht van veel stemmen onder den boom, Lida zat er en Wies
ook maar nog veel makkers uit het dorp. Hij verkende Sneyer, Pinne, Fons Zeurkel,
de drie Boelen, Krotse en Sieper die vertelden van den oogst in 't Zuidland. Hij kwam
stil bijgeschoven en liet hun luide stemmen gaan zonder naar iets te luisteren van
't geen ze zegden. Gedoken achter Sneyers rug keek hij naar Lida, - ze zag er
bijzonder blijgestemd uit vandaag en lijk preusch daar alleen meisje te zijn bij al die
kerels. Tusschen de rookdrendels van den opvunzenden tabak, keek haar aangezicht
zoo lief en nu zag hij het heel duidelijk: de wolle kroezeling zoo zwartbruin om haar
wit voorhoofd - geen meisje wist met zoo'n zwierigen wrong haar hoofd te sieren. -
Dan volgde hij de lijn langs haren neus, maar zijn zinnen verdoolden door een blik
uit haar diepe oogen, waar hij heel die wereld in zag! en ze wierd weer de goede
Lida, ál schoonheid, en hij dacht er niet meer aan te zoeken waar de toovering van
heur wezen begon of eindigde. Zij koutte leutig met de gasten die om het meest
hun werkdaden vertelden van 't verre land. Rik en had maar iets opgemerkt van
heel hun gesprek, 't was: dat groote Krauwel zijn ronde deed achter pikkers, en dat
al de makkers hem toegezegd hadden den oogst te gaan doen naar 't zuiden. Als
't donkerde zat Lida nadenkelijk voor zich uit te staren en z'en zegde niets meer.
Nu was ze weer het wazige schepsel met die rozige krullipjes en den zonnigen

glimlach, uit zijn droomen. Hij en hoorde
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noch en zag niets meer rond haar. De laatste was hij die goên avond zei en vertrok.
Hij slenterde voldaan naar huis even als na een langen blijdag vol leute. De velden
geurden goed en de maan dreef zoo zacht, zie, in een hemel hoe blauw! hoe groot!
't Was of al de dingen voort waren, weggenomen, en hij daar alleen gelaten stond
met dien stillen avond. Bij den gevel thuis hoorde hij moeders stem luide aan 't
kijven. Als hij bij de deur bleef staan luisteren hoorde hij hoe Tielde weende en
moeder luide zei:
‘O, gij zot schepsel! wat ge denkt! Verschafel lacht met u, 'k en wil bovendien niet

dat ge nog naar hem omziet. Wat, hij zou u vragen te trouwen!? O, gij simpel schaap!
die dat gelooft! Weet ge niet dat hij een begoede boerezoon is? en gij, Tielde
Busschaert, een meisje zonder goed? Waar zou ik het halen om u wat te geven?
Uw vader, de goede Segher, is zeven lange jaren ziek geweest en heeft al opgeëten
en vermeesterd wat we bezaten. En uw broers, wat brengen zij naar huis? Wacht,
kind, tot de trotsche Verschafel het weet, hij zal zijn zotten zoon doodranselen! ha,
ge luistert gij naar jongens liflafferije!’
Tielde ademsnokte verdoken onder haar voorschoot toen Rik binnentrad en

moeder deed maar altijd voort: ‘Maar, hij vest u blauwe bloemkes op; hij zal een tijd
leute met u maken om u dan te laten zitten! en u uitlachen, gij lichtekooi! zoek ievers
een armen duts om honger meê te lijden, dat zult ge wel vinden. Ha! 't was daarom,
dat nieuw kleed en al dat snuistergoed!?’
Rik was zeer aangedaan door dien onverwachten storm en hij ging haastig naar

zijnen zolder.
Dat was nu weer een breuk in zijn droomen die viel lijk eene donkere onweersvlaag

over zijn geluk, en al 't ellendige van den werkelijken gang stond daar vóor hem.
Nu wist hij het eerst heel klaar: hij was een arme jongen!
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In Tieldes verdriet en deelde hij niet veel, maar die woorden van moeder sloegen
hem diep - hij dacht voor den eersten keer: ik ben een arme sul, zal Lida niet afhondig
over haar schouder kijken naar den jongen die ijdelhands op haar toekomt, en
moeder Beucke ze zal mij ongenadig van de deur gooien?!
Wies was enkel zijn makker geweest en Lida was hem daarvoor genegen wellicht.

Maar moest ze eens gewaar worden wat hij eigenlijk wilde!... Daar stond nu ineens
de groote scheidschreef tusschen hen! Hij verdoemde vaders geldkostende ziekte
en de slemperij van zijn broêrs die hem arm mieken, en hij benijdde den goeden
welstand bij Lida. Hij had haar willen in nood zien en jankend van honger naar hem
om hulp komen. En hij dan, in staat een overvloedige rijkdom mildelijk rond haar uit
te gieten; dan had hij die trotsdonkere oogen zien smeeken en drukkelijk opkijken!
Dat deed ze immers nooit.
Maar 't was anders beschikt en hij kende geene uitkomst; 't ware best geweest

nu, kon hij maar gauw wegdommelen, aan niets meer denken en ievers in een ver
land weer wakker worden waar hij heur nooit meer terug zag.
's Anderdaags was hij aleven slecht gestemd. ‘'t Moet uit zijn, dacht hij, of later

loopt het op een ongeluk.’ - En hij besloot weg te gaan.
Een grooten halven dag wachtte hij naar groote Krauwel, en als hij hem eindelijk

van zijn ronde zag thuis komen, ging hij er met vasten stap naartoe:
‘Krauwel, wilt ge mij mee naar 't Zuidland?’
De groote kerel bekeek den jongen.
- Hebde nog gepikt?
- Ja, twee drie keers al.
- In 't vreemde niet?
- Neen, hier op 't Ganzenhof.
- Weet-je wel jongen dat 't ginder brandt in de lucht en hard werk is!
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- O, 'k kan daar tegen, vraag het maar aan Wies Beucke, die zal 't u zeggen.
- Kom dan 't is voor te naaste weke en we trekken er diep in dees jaar.’
Krauwel haalde een schroô papier uit den broekzak en teekende met een potlood

een kruisken onder aan de lijst. - Rik liep weltevreden naar huis.
‘Moeder, mag ik meê den oogst gaan doen?
- Wat, jongen, droomt ge? Blijf stil bij uw moeder, da's geen werk voor u, ge zijt

nog veel te jong.
- Moeder, laat mij, Wies gaat ook en ik zal bij hem blijven.’
Hij overreede moeder tot ze op 't einde ja zei en toestemde.
‘Nu, ik ga toonen wie ik ben, en hij rechtte zich in trotschen moed, ik keer terug

met mijn zakken vol geld, - dan zullen we zien. Is er niet genoeg, te naaste jaar haal
ik er nog meer bij.’ Hij was vol goede meeningen over zichzelf en vol hoop op 't
gene komen moest. Maar Lida, Lida, 't bleef en 't was overal Lida dat hij zag in alle
dingen. 's Avonds kwam hij onder de linde waar hij weer eenthoeveel jonge pikkers
vergaard vond. Hij ging eerst stil bij Wies en zei hem dat hij mede den oogst deed;
Lida raadde zijn zeggen en ze monkelde ongeloovig.
De kerels die ginder reeds geweest waren en alles gezien hadden, vertelden van

de overgroote koornstukken daar, ho, wel tien dorpen vol, al hemel en koorn om af
te pikken, en dat z'er in geslegen hadden, dag en nacht - en van de wreede zon!
Sneyer had een man zien doodvallen nevens hem, steendood! - Dan wisten ze nog
veel over de boerenhoven ginder waar de knechten elkaar niet kenden: zooveel
waren er!
‘En de boer, dat is zooals een koning in zijn land, hij weet er geen einde aan!’

wist Sieper.
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Rik luisterde benieuwd naar die wreede dingen, hij kreeg inwendig vrees en toch
voelde hij een groot verlangen meê te gaan doen in dat geweldig werk, naar 't verre
land.
‘Dan keer ik weer als een volslagen kerel en 'k mag meespreken overal.’
Wies en kon niet meer slapen, zoo verlangde hij.
‘Sa, jongen, zei hij en sloeg op Rik zijn schouder, ginder zullen we ons armen en

ons macht ontbinden en er ferm in losslaan.’
Als de anderen weg waren, bleven Rik met Lida en Wies nog wat zitten rullen

ondereen, lijk vroeger.
‘Lida, wat gaat ge hier alleene doen, en waaraan zult ge denken eens dat we weg

zijn?’ wilde Rik heur vragen, maar hij vroeg het niet en vertrok dien avond weer
zonder iets te zeggen van al het gereedgemaakte.
‘Eer uit het land te gaan, den laatsten dag, zal ik het heur al zeggen,’ dacht hij.
Wies had hem gesproken van de groote winst ginder en hij verblijdde zich reeds

met 't voorgedacht van dien rijkdom. ‘Als ze mij dan nog afwijst vertrek ik voor goed
en niemand ziet mij nog terug!’
Thuis was moeder in volle werk met zijn gereedschap; hij moest nieuwe kleeren

en veel versch goed hebben. Hier of elders en wierd er van niets anders meer
gesproken. De Pastor ging rond naar al de huizen en vermaande de kerels om
ginder goed op hun plichten te letten en 't kwaad te vluchten, hetgeen ze allen met
veel goeden wil beloofden. Krauwel kwam ook nog om te zien of er niemand zijn
woord wilde intrekken en 't afreizen bepaalde hij nu voor vast: binnen twee dagen.
Niemand die nog wrocht, ze moesten te veel bij elkaar gaan op bezoek en alles
schikken, en vragen bij de ‘oude pikkers’ wat er meest noodig en best mede te
dragen was. Zij gingen bij den smid hun bootalm,
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pik en krauwels doen maken, naar de winkels om versch goed en nieuwe kleeren.
De groote blauwe tweezakken werden volgepropt en elkendeen verlangde om te
vertrekken.
Rik was 't meest bezig hoe hij van Lida zou afscheid nemen; vóór ginder ver heen

te gaan wilde hij toch gerust zijn en zeker moest ze weten dat hij heur razend geern
zag; - en hij brak zich maar gedurig het hoofd om te vinden de manier hoe heur dat
te bekennen.
‘Ik verlang te vertrekken, zegde hij, maar om een ding alleen zou ik hier wel willen

blijven.’ Omdat ze hem naar den naam van dat ding niet vroeg durfde hij niet verder
spreken. - Maar ze lonkte toch met heur oogen perkantig dat ze hem begreep, - dat
deed hem het meeste deugd.
Binst den nacht liepen Krauwel met zijn bende door 't dorp en zij zongen overluide.

Maar Rik was op moeders raad, vroeg gaan slapen.
‘'t Zal zeker wel de laatste keer zijn in lang dat ge dweersdoor zult te rusten

hebben,’ had ze hem gezeid.
Nu lag hij in bed te luisteren naar 't wild gezang en de luide leute van de gasten.
‘Moet ik mede met die druiste kerels?!’ dacht hij en er kwam een groote

vervaardheid bij hem op.
Alevenwel stondenWies met Sneyer, Broecke, Pinne en al de anderen 's morgens

voor den dag al gereed en blijgemoed te wachten op straat. - Van alle kanten
kwamen er nieuwe pikkers bij, zoo dat heel de plaatse vol stond: krachtrijke kerels,
sterk op de beenen in hun donkervloeren broek en rooden ledenband, een blauw
kielken dat los hing over hun wreede schouders en een oud vilten hoed met
neêrgetrokken rand over hun wezen. Zij droegen den blauwgestreepten baalzak
met kost en gereedschap, op den schouder en stonden geleund op den pikhaak,
gerust rond te kijken naar de bijkomenden. De moed en de veerdigheid blonk
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in hun oogen en hun leden die rustten nu, toonden te meer de overdanige krachten
die ze meê droegen om wonder daden te doen ginder verre. Ze meumelden wat
ondereen, ernstig; anderen plaagden malkaar en trappelden rond vol onrust en
verlangen. Veel vreemd volk liep over de bane: elk wilde zijn kennissen zien en
groeten. Moeder Busschaert was verslaafd aan 't gereed brengen van Riks laatste
dingen. - Wie hij wilde of niet er moest een potje versche boter met een schotel
zwijnsvleesch in zijn tweezak voor in 't eerste van de reis; - ze bracht hem nog
wijwater en hong hem een Lieve Vrouw-medaillieke en een kruisken over den hals.
- Dan kon ze 't niet meer ophouden, de tranen riepen over haar wangen en ze keerde
heur wezen om uit te snikken. ‘Heb goeden moed jongen,’ stamelde ze, en de vrouw
moest weer het hoofd wenden.
‘Heere God, 't is zoo ver te gaan, en zoo lastig; Pieter heeft daar zijn ziekte en

zijn dood gehaald.’ 't Was tijd. Met een krachtigen zwaai gooide Rik den tweezak
over den schouder en vertrok; moeder en Riene en Tielde kwamen mede. - 't Eerst
zocht hij rond tusschen al het volk naar Wies, - ha! hij stond daar bij zijn moeder en
Lida ook, die luide aan 't kouten was tegen de makkers.
‘Nu, dacht hij, zal ik haar eens goed bekijken, 't is lange weg te zijn, en 'k moet

dat wel van buiten kennen om ginder in mijn eenigheid haar heel te kunnen
samenzetten en bij te houden. - Zou ik het haar nu durven zeggen: Lida, 'k zie u
geern en 'k zal ginder heel den tijd op u peinzen; na den zomer ben ik hier weer.’
Zij bezagen elkaar en monkelden. - Z'had heur, met inzicht voorzeker, heel net

opgeschikt van den morgen en ze scheen wonder welgemoed.
‘Ik moet er nu ook een ferme kerel uitzien,’ dacht Rik.
- Zijt ge niet vervaard van het werk?’ vroeg ze hem.
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- Ho, al waar het nog zooveel!’ gekte hij en schoof met een duchtig gebaar den hoed
achteruit.
Hij zou nu nog wel wat gezeid hebben, maar er stonden zooveel menschen bij,

en moeder hield hem gedurig in gesprek en Lida was zoo bezig met heur broer.
‘Krauwel is daar!’ Van achter den kerkhofmuur kwam de groote Krauwel. Zonder

spreken stapte hij tusschen zijn kerels en nam ze goed in oogschouw; hij telde hen
op en: ‘Niets vergeten, gasten?!’
- Neen, neen!’ riepen zij.
Dan gaf hij teeken van vertrekken. Bendewijs, twee en twee of gedrieën, gingen

zij vooruit; velen gearmd met hun meisken en het hoofd gebogen, vertelden al wat
ze wisten voor lang; anderen nevens hun wijf, gaven afscheidplakjes aan de jongens.
Wies en Rik met moeder en de zusters stapten traag nevenseen.
- Wies, jongen, zult ge toch goed naar Rik letten? smeekte moeder, de jongen is

zoo teêr!
- Betrouw er u op, Fiene, ik zal er zorg voor dragen en we komen de een zonder

den ander niet naar huis, zegde Wies om het vrouwken te troosten.
Daar ging nu niet anders dan hun halfluid gekout en de zware terd van al die

vernagelde schoenen op de straatsteenen. Elk was bezig met zijn volk. Aan 't
kapellekruis bleven al de vrouwen staan, - tot daar geleid, was 't gebruik. Elkendeen
riep een laatste ‘goê jonste, geluk, en goên thuiskeer’. Rik had de oogen op Lida,
- ze wenschte hier en daar een schertsenden groet naar de jongheden die hen
plaagden; hij wachtte verlegen zijne beurt, - moeder bezag hem altijd en hij werd
ongemakkelijk. Een blijden oogslag vong hij, maar nu kreeg ze weer dien trotschen
wrong om de lippen en het fier draaien van den hals dat hem ontstelde.
‘Ik ben weg, dacht hij, en hebbe niets gezegd, z'en weet niet, en misschien....’
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Dan wendde hij nog eens het hoofd om moeder te groeten, - en daar speurde hij
even Lida weer op, die hem nu zoo schalks toewenkte met haar oogen, als spotte
zij om zijn jongens bedutsdheid. Zie, nu had hij willen terug naar heur toeloopen en
al kunnen zeggen wat hem op 't herte lag, - maarWies vroeg hem: of hij iets vergeten
had.
Moeder bleef staan wachten om een laatsten groet van heuren jongen, maar hij

zag heur niet meer.
‘Wies, jongen, zei hij, wat moet ons dorp verlaten zijn en eenig vol ledige vlekken,

als we daar, zooveel groote gasten, uit weg zijn!’
- Da's niet, Rik, ze zullen wel leven zonder ons en we komen eens weer, de zomer

is zoo lang niet.’
Nog maar rechts waren zij den draai van de straat om, of al het ernstige van

vertrek en afscheid was vergeten en de leute herbegon. Rommelaere haalde zijn
trekorgel uit, de kerels stapten op maat van den voois, grepen elkaar bij den arm,
zwaaiden hoog den pikhaak en zongen om het luidst:

Sa we gaan,
ja we gaan
't land uit!

Ja we gaan 't land uit.
Met goeden moed naar ginder verre!
Sa we gaan,
ja we gaan

met ons pikke, met ons pikke,
ja, we gaan
ginder verre

al het koorn gaan afslaan!

Zoo stapten zij dapper 't dorp uit en een ander in, altijd voort den heelen dag tot ze
's avonds in een ongekende streek reeds, bij een vreemden boer slaping zochten.
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Rik voelde met bangheid dien afstand van huis vermeerderen; hij trappelde meestal
stommelings en gelaten mede in de bende met de gedachten op het vreemde land
waar hij naartoe ging en op al de wreede dingen ervan die zijn makkers met
onbeducht gemoed bespraken; dan weer droomde hij op thuis en al wat er daar nu
leefde in zijn afwezigheid. Dat scheen hem nu een zoo stil, gelukkig oord, waar hij
in den laatsten, korten voorzomer heel zijn geluk verleefd had. Al die avonden voelde
hij met hun gelukzieke teederheid, en hier op het onbekende, bloote land overviel
hem eene groote treurnis om dat vergaan genot. - Wat zullen ze met mij uitrichten?
dacht hij, en de groote dingen van den geweldigen zomer kwamen in hunne wreede
laaiing vóor hem staan. Boele had hem eendlijke standen verteld van den zonnedans
op een koornveld! Maar later haalde hij weer nieuwen moed in 't sterk vertrouwen
der makkers die nevens hem gingen. ‘Ha, ha! gekte Wies, we zijn de twee jongsten,
ze zullen ons wat sparen, en als we 't niet meer uithouden, laten we ons vallen en
gebaren ons dood voor een halven dag!’
De anderen stapten gejaagd met verlangen om 't werk te beginnen.
‘Daar kunnen we toch eens de armen los laten! al de koornstukken hier overkijken

we, en eer 't spel in gang is ligt het al afgepikt! Ginder is 't anders, - koorn, al koorn
zoo wijd als een zee!’
Rik keek vol bewondering die mannen in de oogen: dat werden nu al zijn groote

broeders en van hen verwachtte hij veel bijstand. De eene lange dagreis volgde de
andere: zij mieken de nachten kort en haastten vroeg weg, altijd gejaagd om verder
't zuiden in. Over den blakken heideweg geleken zij éen zwarte woeling van
menschen, uitgejaagde landloopers op zoek naar geluk. Zij werden moede op 't
laatst en gerucht en gezang was lange reeds gestild; zij gingen zonder opkijken en
spraken zelden.
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Achter al die dagen gaans zagen zij rechts en links, bezijds de breede bane, een
oneindigheid van magere vruchtvelden en daarin, alhier, aldaar verzaaid, overal
gelijke kerktorentjes uit een troppeling lage huisjes opsteken. Verder waren de
vlakten bloot en de einder wijdde uit over onafzienlijke stukken vageland en
moerassen. Zij gingen dag uit, dag in door de zelfde richting zonder talmen, aten
op 't getij langs den weg en sliepen in een schuur of onder den blooten hemel. Bij
dage werd de zon duchtig warm, de nachten niet te koud en van langs om meer
werden zij gewaar dat 't Zuidland niet ver meer af was. Bij 't opklaren van een
volgenden dag zagen zij de torens van een stad achter den nevel; - volgens Krauwels
zeggen moesten zij die links laten liggen, later zouden zij er nog een veel grootere
te dweerschen hebben en daarachter... lagen de velden waar er te maaien en te
pikken viel.
't Was met een groote benieuwdheid dat de pikkers die stad inkwamen; zij keken

de oogen uit op die rijke straten, verloren den adem tusschen al die menschen en
huizen. Zij hadden hier lang willen vertoeven en al die wondere dingen om en her
overkijken maar de drijf lag verder en Krauwel gebood goed bijeen te blijven om
niemand te verliezen. Achter de stad kwamen zij in een nieuw land, 't blauw van
den hemel hong er om zeggen veel hooger over een uitgestrektheid vol vruchten:
wijde koorns en haver en gerste en gras en dat alles onafgelijnd zonder straten of
scheidspalen, rechts en links de wijde baan bezet met vier reken groote boomen,
't was lijk onder den beuk van een overgroote kerk dat ze gingen en tusschen de
stammen staken de hooge vensterramen waarachter heel die zonrijke wereld
blootlag.
Tenden den dag kwamen zij aan eene hofsteê.
‘'t Is hier, zei Krauwel, dat we ons eerste werk beginnen,’ en hij vertelde veel

bijzonderheden over den boer waarmede zij meest allen voor 't eerst zouden kennis
maken.
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De mannen stonden afgemat en moede, bedremmeld te staren over een veld
maairijpe spaansche klaver.
Zij gingen nog wat verder en voorbij het jonge koorn.
‘'t Zal een goede oogst zijn, meende Sieper, zie hoe 't allemaal rechtop staat, als

't weer droog blijft pikken we op halven tijd den oogst af.’
Daarachter zagen zij de hooge daking van veel gebouwen en een torentje

opsteken. Krauwel ging alleen de groote hofpoort binnen en de anderen legden hun
vermoeide leden wat te rusten in 't lommer van de boomen. Zij vermieken hun
gekwetste voeten en bedienden elkaar met de heelmiddels uit hunnen tweezak.
Welhaast kwamen veel jongens en vrouwen van de hofsteê om de pikkers te zien
die van ver toegekomen waren. De boer kwam ook buiten mede met Krauwel. Een
lange, magere vent met zwarte kwade oogen. Hij sprak luide in een vreemde taal
en deed barsche bewegingen met hoofd en armen.
‘Dat is de overeenkomst die hij maakt met Krauwel, voor ons werk,’ zei Wies

tegen Rik.
De twee bleven op een afstand staan, en als te langen laatste Krauwel bevestigend

het hoofd knikte en ze elkaar een duchtigen slag in de hand gaven, naderden zij tot
de makkers. De groote boer bezag al die werkers, sprak nog wat over den toestand
van den oogst en de klaver, vertelde dat er over eenige weken een andere bende
aangekomen was uit 't zelfde land, en dat die nu aan 't werken waren in de beeten.
Dan keerde hij zonder ommezien weer naar zijn hof.
‘Zoo makkers, begon Krauwel, we zijn ingespannen en morgen slaan we den

slag.’ Hij wist hun de loonprijs van hun arbeid uiteen te doen en de regeling van het
werk.
‘Hier deugt het niet te goed voor den oogst, jongens, we maaien hier enkel de

klaver en trekken dieper 't land in voor 't koornwerk.’
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Een klein meisje kwam hen den weg wijzen waar ze gingen eten en slapen binst
het verblijf.
Het leidde hen achter de stalling, door de schuren en andere nauwe stegen

tusschen gebouwen en aangetrekken naar een groot laaglang houten kot. Het meisje
liet hen daar staan en vluchtte blijlachend weg.
‘Da's hier ons huis, gasten, zei Krauwel, elk kan hier vrij zijnen hoek kiezen en

zijnen polk om te slapen en hem houden voor goed; we doen hier lijk de koeien op
stal en als we ondereen vrede hebben zal er ons buitendien geen mensch komen
storen. Nu halen we ons gerief strooiing uit de schuur en we maken ons bed op.’
De woonst was gauw gereed en het stroo open geschud; aan het hoofdeind van
elk leger lagen de kleederen en de zak met gerief en alm. Deze die vermoeid waren
strekten zich maar seffens neer en ronkten. Anderen zetten zich vier en vier te
kaarten of gingen buiten lanteren en rookten hun pijp. Krauwel met Sieper gingen
naar 't boerhuis om wijn te koopen en brood; vleesch en aardappels zou men op 't
hof voor hen koken en thuis brengen, zoo was 't afgesproken.
Wies en Rik zaten in eenen hoek te praten over 'tgeen ze gezien hadden, en zij

mieken ondereen gissingen over 'tgeen komen ging.
‘'k Ben blij, Wies, dat we er zijn. - Wat was die weg lang en we zijn een wreed

eind van huis af.’
Wies porde en tastte in zijnen zak achter zalf voor zijn gekwetste voeten.
‘En moest er hier een van ons ziek worden? vroeg Rik weer.
- Ja, die blijft hier in 't kot liggen tot hij geneest of dood gaat, en Krauwel houdt

hem het loon van de verloren werkuren af. Morgen zal 't er op los gaan jongen, hoe
meer we werken hoe meer we winnen. “Slaapt als ge weer thuis zijt!” zal Krauwel
zeggen. Verleden jaar hadden we drie maanden dat we lijfsgenadig wroch-
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ten zonder slapen bijkans, en dan hadden we vroeg gedaan ook: vóor kermiszondag
waren we met ons zakken vol geld alweer thuis.
- Hoelang blijven we hier op d'hofsteê? vroeg Rik.
- Ho, hier is 't enkel klaver maaien, en we pikken verder den oogst. - Bij Quélin,

daar zal 't een lang getij op 't zelfde gedoen zijn, - 't is een hofsteê meerder dan
heel ons dorp; ge zult de oogen open zetten naar al dat koorn: zoo ver ge zien kunt
al éen stuk zonder straat of wegel daarin, en de boer komt daar stormelings
doorgereden te peerd als hij zien wil of we 't werk in geweten wel doen.’
Zoo keuvelden zij stil voort, halfluide en wat bevreemd nog in dat groot donker

kot met naakte berdelen weegen.
Het vat wijn en een mande vol brooden werden ingebracht en al de pikkers

kwamen bij. Krauwel schonk hun een eerste proefteug, waarna zich iedereen voor
goed te slapen legde. De deur van het kot bleef open om de koelte en door de
opening sleepte een weifelachtige klaartestreep binnen over die reeks uitgestrekte
menschen die gerust en onbekommerd lagen te ronken.
Dien eersten nacht, zoo dicht bij het werk en onder dat gruwachtig dak, overdeed

Rik met een treurig landwee; hij lag bij zich zelf rond te denken op die verre dingen
en hij overkeek in zijn angstigheid die kerels die ook hun huis verlaten hadden en
toch zoo gewillig den slaap vonden. Hij lag heel alleen wakker, verlaten in een
onmeedoogende vreemde streek. - Thuis gaat het nu alles gewoon weg, en is er
wel iemand op heel de wereld die om den armen Rik bekommerd is? dacht hij; o,
had hij maar de zekerheid gehad te weten dat hier achter of rond dat akelig kot, zijn
eigen huis stond en de mogelijkheid daar Lida, of waar het nu maar moeder of een
van zijn zusters te ontmoeten! Maar 't was een volstrekte onbe-
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kendheid vol vreemde wezens die hem niet aan en gingen. Niemand spreekt hier
van huis of van de zijnen, dacht Rik. Wies lacht met mij als ik van hen spreek en bij
mij en wilt het dorp me uit den kop niet. Lida is buiten wete van mijn groote kwaal
maar.... 'k zal heur eenen brief schrijven, dacht hij, op 't papier met heur praten en
al zeggen wat er mij deert.
De vermoeidheid kwam hem overmeesteren; hij schreef zijn droomen in een

langen brief en daar achter 't open raam bezoomd met druivenranken, zag hij hoe
Lida's kijbig wezen blij lonkte bij 't lezen van zijn geschrift.
Vroeg aan den dag werden de pikkers gewekt door overdanig gerammel en

gerucht op het boerenhof met veel hanengeschreeuw en peerdengetrappel en
geroep van knechten en meiden. De klaarte viel door 't open deurraam en buiten
zagen zij de groote zon die opstak en glinsterde boven 't land. Zij moesten een
zeisen gaan halen in de schuur en dan naar 't klaverland, heel de bende. De boer
leidde hen achter den wal, bij een uitgestrekte vlakke zee van wiegende groen
bedauwpereld in rijke weligheid. Dat moesten zij afmaaien. Zij lieten eerst nog een
stonde hun oogen gaan over de wijdte, bezagen elkaar en monkelden weltevreden
om den schoonen arbeid waaraan ze beginnen zouden. - Dan onderzochten zij het
alm, gingen op gelijken afstand in reken staan, en in die landelijke morgenstilte
dreelden zij vlijtig den wetsteen over 't wreede staal dat 't scherregerrend kletsvijlde
over heel de streek.
‘Nu beginnen we, makkers,’ zei Krauwel die om te proeven een eersten slag met

zijn zeisen in de klaver sloeg.
‘Allo, laat ze spelen, het voeder staat malsch en recht, 't snijdt lijk in de boter, 't

is een plezier.’ Ze spogen in de handen en ‘zoef’ alhier, aldaar langs heel de rei
ging de ronk van 't staal en de lange klaver boog en viel effenaan plat tot aan den
wortel afgeslagen. Met 't eerste ontbinden van hun krachten
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voelden zij een gezapig geweld in zich opkomen, een fierheid elkaar te zien: die
lange rei mannen hoog uitstekend over 't groen, daar zoo zwierig staan zwaaien op
hun lange beenen, half doorzwakt en met gelijken wrong het bovenlijf en de breede
schouders keerend, rond uitsmijten hun armen en 't blinkend staal dat 't jonge groen
omverre dreef eer ze 't raakten schier. - Een bende volk daar, die lijk krijgers met
hun alm 't uitzicht van een groot land zouden keeren!
De zon stak hooger al en warmde duchtig, en nog altijd op denzelfden maatslag

waagden demannen op hun wijde beenen, en de slag ronkte zingend lijk een windruk
die schoer over den grond en altijd nieuwe strepen kaal sneed. Daarbij galmde het
in de puurijle vroege zonnelucht van blij getater en gezang: de vroolijke liedjes van
thuis. Ze waren hier in hun vrijvreudige doening en voelden 't genot de leden uit te
laten zwieren en door hun vrijblijden kop gonsde het gezond jeudig levenssap dat
met den nieuwen zomer overal opschoot. Zij stonden daar sterk in hun eigen
krachten, zonder zorg of kommernis of verlangen naar iets, genoeg en voldaan met
hun eigen zelf en rijk in hun eigen spraak en gezang, overmachtig te midden die
overweldige, vreemde menigte, zoover van hun huisland.
Boele zong uit zijn forsche keel het goede maaierslied en ginder aan den overkant

deed Sneyer al de kerels schaterlachen met zijn zotgeestige spotspreuken. Rik zelf
vergat al het droomtriestige van gisteravond en hij werd meegesleept in de uitgelaten
blijmoedigheid. Dat was iets dat hij nooit gevoeld of genoten had, die breede doening
op het wijde land met al die makkers ondereen. En het werk ging vlug en vroolijk.
Hij en Wies en nog andere van de jongsten raapten het gemaaide groen in bundels,
spreidden het met een handigen wrong open op den knie en de bundel stond, even
een spits torentje aan de top met een herel toegebonden, te drogen in de zon.
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De maaiers stapten gestadig vooruit en sloegen eenbaarlijk; z'en keken noch naar
uur noch tijd van uitscheiden, schaars een die met de oogen den gang van de zon
volgde in de lucht. 's Noens, als 't klokske bingelde op 't hof, lieten zij de zeisen
vallen en spoedden op een loopke naar hun kot. Daar vonden zij veel vleesch en
de gekookte aardappels dampend en vervochten er met knappen tand hunnen
grooten honger. Daarachter mochten zij een uur uitrusten tot Krauwel teeken gaf
van herbeginnen. En weerom was 't maaien tot den avond toe en zoo voort veel
dagen achtereen. Dan merkten zij eerst hoe hun staal in de klaver gebeten had:
een groote kale vlakte die nu volzet stond met gedroogde gerzing als een slagveld
vol kleine, ronde kapeltentjes. Maar vóor hen bleef het altijd dezelfde groene,
wiegende zee zonder einde. Op 't laatst werden zij zich thuis te voelen en gewend
op dat grootwijde land, alleen onder den hoogen hemel en de schoone zon; 't was
of hadden ze nievers elders geen menschen meer of magen die wachtten naar hun
weerreis. Z'en vroegen niet voor wie ze wrochten of en verlangden niet naar loon,
het voldeed hen alleen dien vredigen slag te slaan met de groene klaver en ze
voelden hoe goed het was gerust te leven bij elkaar. 's Avonds vooral kwam de leute
boven; na den langen dag en waren zij nooit te moe of te afgemat en voelden nog
krachten over voor 't spel. Daar stoeiden de jongsten lijk veulens over het geschoren
veld tusschen de tentjes rond achter malkaar enmieken spartelbeende tuimelboomen
om het vlugst. Rommelaere haalde dan zijn trekorgel uit en speelde al de
kermisdeuntjes van 't dorp. Sieper, Boele en Sneyer en Wies met veel anderen
zongen overluid de blijde liedjes mede. Als 't hun te plezierig werd grepen zij elkaar
in de leden en dansten zot in de ronde. Tot ze moe en uitgeraasd zich afgelamd
lieten neerzakken bij de oudsten die uitgestrekt te rusten hun pijpe rookten.
‘Jongens, vermaande de oude Wiezeur, ge krijgt uw beste
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dagen eerst, de zonne zal gaan gloeien en laat ons maar de zeisen mangelen met
de pikke, ge zult de dansers zien hijgen!’ Maar de drieste kerels en lieten er hun
leute niet voor en wachtten zonder vrees het voorspelde branden.
Sedert de nachten verzoelden en sliepen zij binnen hun kot niet meer, maar bleven

buiten op 't veld uitgestrekt liggen slapen in 't hooi. Hooge boven hun hoofden zaten
en pinkelden de sterren in den staalblauwen hemel, - die waren dezelfde van thuis
op hun dorp en met die makkers konden zij vrij droomen achter moeders schuur,
in een zomermeerselken te slapen.
Na veel dagen werken lag het groot klaverstuk plat en afgemaaid, maar de boer

leidde hen op een ander, even groot, en daar mochten zij op een nieuw herbeginnen.
De tijd keerde daar eentonig in zijn vereenzaming zonder afgewisseld te worden
door den wekelijkschen blijdag waaraan de pikkers in hun land zoo gewend en
verlangend waren. De zondag was hier ongekend, ze wrochten heel den tijd tot
tegen den avond en dan kregen zij enkel den overschot van den dag om verzet te
zoeken. En zij mieken er vrij gebruik van! Op een vlucht waren zij van 't veld naar
hun kot en trokken er haastig hun beste vloeren broek en nieuwen blauwen kiel
aan. De meesten gingen om 't grootste plezier en veel menschen te vinden, naar 't
bijliggende dorp en deden er hun herte deugd aan veel wijn en luide liedjes.
‘Waarom gaat-je niet meê met ons? vroegWies aan Rik, ge blijft hier alleen staan

droomen als ge daar al dat verzet kunt hebben!’
Rik had liever geen zondag gezien, dan dacht hij altijd veel meer aan huis, voelde

dubbele deernis in zijn beteuterd leven. Hij zag geern al de makkers vertrekken
zonder belust te zijn naar hun verzet; - het beviel hem beter hier alleen rond te
slenteren in de velden en op het hof. 't Werd er zoo stil dan en rustig overal, voor
een tijd. Daar bleef hij soms staan lanterlullen onder
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eenen boom, speelde met een stroohalm in 't zand lijk de jongens, of stond met den
schouder tegen den hoekmuur geleund te kijken naar de kiekens die hun laatste
zaadjes zochten voor het slapengaan.
Hij ging geern de groote stallen af in heel hun lengte vol koeien en peerden.

Daarna trantelde hij weer naar zijn kot gaan futteren in zijn zak daar er veel
kleinigheden van huis in staken. De zinkende avondzon en al het goud en stofrood
stemde hem altijd weemoedig. Hij dweepte met Lida en vond dat het nu goed zou
zijn haar te schrijven. Hij haalde al het noodige uit en kwam in de klaarte zitten,
buiten aan de deur van 't kot. Het papier lag over een planksken op zijne knieën en
hij hield de potloodpenne gereed, maar hoe hij 't zou aanvangen het haar te zeggen
al dat er daar binnen zat, en vond hij niet.
‘Lida, ik ben hier alleen in den avond. We leven hier zoo een wonder leven. Zoo

ver van u en van huis. Lida, gij zit thuis, alleen, onder den boom, in den avond. Op
wien peinst ge nu? Ik zie u zitten alsof ik bij u zate. Zoo klaar uwe oogen en heel
uw wezen. Schoone voor mij. Gij en gaat nooit uit mijn gedachten. Bij nachte ook
niet. Dat ge wist hoe geern ik u zie. Ik en durfde het u nooit zeggen zoo bevreesd
was ik dat gij mij stuur zoudt bekeken hebben en boos zijn op mij.’
Hij was nu werkelijk thuis en aan 't praten heel vertrouwelijk, met zijn wonder

meisje, en hij voelde als bij waarheid al de deugd er van over hem loopen. Zij zat
daar stil te kijken, zoo vredevol met die goede deemstering tusschen haar en hem.
Wat werd het nu overzalig aangenaam malkaar schaars te verkennen nog in die
vallende donkerte. Nu en spraken zij geen woord meer maar ze verstonden zoo
goed al wat ze te zeggen hadden. Geluk, geluk met een vrees, een angstigheid om
't eindeke dat er moest mede gedaan maken.
't Was grimzwarte avond reeds als hij opschoot en wist dat
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't al leugens waren en zinnenbedrog: op zijn knieën lag het bladje wit papier en daar
en stond nog geen letter op geschreven.
De pikkers kwamen half bedronken thuis bij benden en zij bralden woest hun

leute uit; zij vielen neêr op hun stroo en raasrulden nog wat bij hun eigen tot ze
geweldig aan 't snorken gingen. Sneyer en Kretse waren gewond en bebloed:
z'hadden, met nog twee pikkers uit een anderen ploeg, tegen een heele bende
inlanders gevochten en gesteken.
‘Zondag slaan wij ze gruisdood, de spotters! we trekken er allemaal naartoe! Zij

zeuren in 't spel en z'hebben daarbij mijn geld gestolen en mijn uurwerk, de
deugnieten! vloekte Kretse. De roste dief! hij zal lang achter zijn hoofd zoeken, 'k
heb er op getimmerd met mijn boothamer, lijk op een geblutste pikke!
- We gaan erop los met ons pikke, Zondag; met ons pikke, verdomme! hielp

Sneyer.
- Zwijgen!’ beval Krauwel.
Wies vertelde in 't stille aan Rik den toegang van het wreed gevecht. De

dorpelingen waren beginnen spottenmet de vreemde pikkers; dan hadden ze samen
wat gespeeld, maar als Sneyer vond dat ze zeurden en stolen, dan waren ze
opgebriescht en erop begonnen slaan en stampen: z'hadden met een halfdozijn
pikkers heel 't dorp omver gestooten.
‘Rik, 'k weet nog ander nieuws! 'k heb kennissen van tegen ons dorp gevonden,

een grooten ploeg pikkers, die zijn oostwaarts op gaan werken; voorzeker vinden
wij ze bij 't overgaan naar boer Quélin's koornvelden. - Rik, slaapt ge reeds?
- Ja,’ zei Rik, maar hij zinde altijd wat hij ging zetten in zijnen brief.
Den volgenden Zondag zat hij weer op zijn blad papier te dubben. Maar nu moest

hij erdoor en hij vertelde in korte reken wat hij deed hier en hoe hij leefde en groeten
van Wies en 't nieuws aan moeder en dat 't met alleman wel ging, dat ze schoon
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weder hadden en niemand ziek en was. In den ondersten hoek kwam het half
weggedoken - een klein woordeke maar - over zijn groote genegenheid. Lida zou
wel vatten dat 't heel ernstig en groot bij hem was, maar dat hij zwijgen moest omdat
elkendeen 't zou weten anders!
Hij was niet tevreden over zijnen brief, hij zou hem weeral scheuren ware 't niet

dat hij vreesde den volgenden nog slechter te maken. Hij plooide hem in den omslag,
sliep heel dien nacht bijkans niet van onrust en 's morgens voor den dag stond hij
gereed om den peerdeknecht te spreken die den brief zou meêdragen en in stad
bestellen. Rik sprak schoon aan den kerel, gaf hem wat stuivers voor den vrachtkost
en beval den brief toch wel zorg te dragen om hem niet te verliezen of te vergeten.
‘Zeker niet, beweerde de knecht. Zie, hij zit hier wel geborgen onder mijnen hoed,

als ik in stad kom draag ik hem recht naar 't posthuis, betaal er den stempel en hij
is op weg! - Juu!’
De peerden waren voort; maar de kerel was nog maar den draai om, hij monkelde

en grijnsde tusschen de tanden:
‘Die simpele jongen! met zijnen brief! 't is zeker naar zijn meiske dat hij schrijft.

Ware 't geen zonde Gods al dat geld te verteren aan dat papierken?!’
Hij haalde den brief van onder zijnen hoed, verfrommelde hem tusschen de grove

handen en kauwde hem tot smoes in zijn mond.
‘'k Zal wijn koopen met den jongen zijn stuivers,’ dacht hij, en hij verdronk het

geld in een kroeg onder den weg.
Rik wrocht heel den dag blijgemoed en zong en schuifelde omdat Lida nu algauw

zou te weten komen van zijn groote begeerte en dat hij zou mogen naar huis keeren
nu in de blijde verwachting van heuren kostelijken glimlach.
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Met overdanig geweld en langen tijd kregen de maaiers een einde te zien aan hun
klaverveld. De boer zegde hen dat 't laatste af was.
‘Borre en Labbe, ge zult gij getweën morgen in de vroegte uitzetten naar Quélin,

de koornboer, zei Krauwel tegen de twee pikkers, zegt hem dat we hier zijn en
afkomen naar zijn hof toe.’
's Anderendaags zetten de twee voorloopers uit met de boodschap.
De anderen maaiden nog twee volle dagen, dan was hun werk af en heel het

ommeland stond nu vol spitsbekte kapeltentjes lijk een overgroot slagveld, op verren
afstand gezien.
De boer riep de maaiers nu allen in zijn beste kamer, schonk hun menigvuldige

kroezen wijn, zoodat de kerels luide en blijgemoed aan 't klappen gingen en boften
met den boer als den besten van al de werkbazen. Intusschen haalde de fijnaard
een zak geld die hij deed reutelen, miek hun rekening en telde noesch en dweersch
zoodat de halfbedronken lummels er niet wijs uit gerochten. Boele en Krauwel en
Sieper vermoedden wel dat er iets faalde en mis was, maar zij wisten niet goed
waar en konden het niet wel uiteen doen. De boer schonk altijd wijn, prees hunnen
goeden arbeid, telde luide de zilverlingen, vroeg de maaiers voor den volgenden
zomer terug te komen en of ze tevreden waren met de betaling.
De tafel lag vol blinkend zilver; Krauwel dubde nog wat en zei eindelijk:
‘Ja, 't was sakkerbleu schoon geld, gauw, kerels, strijkt ze maar op! elk zijn deel.
- Wilt ge nog eens hertellen?
- Neen, neen, baas, we betrouwen ons op u, w'hebben recht gewrocht, ge zult

ons recht betalen.’
Elk nam blijgemoed zijn geld op en hong de klinkers in een
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beurzeken dat ze op hun bloote borst aan den hals hongen. Ze waren blij, de kerels,
zooveel geld te hebben, maar in de ziel toch wisten zij bedrogen te zijn.
‘De duivel, hij heeft ons onttrokken, zei Sieper als ze buiten kwamen, maar voort,

verdommelinge, w'hebben toch goed geld, 't is het eerste, we zullen er geluk mede
hebben, 't is wel verdiend!’
Zij kraamden hun pak op, lieten hun wijn afloopen die ze niet meer drinken konden,

en heel de bende vertrok zonder ommezien, door de dubbele dreef, naar 't zuiden.
Zij zongen weer dat 't hellemde en stapten met goeden moed.
‘We zullen niet ver te gaan hebben, meende Krauwel, zoo gauw ons mannen toe

zijn zal Quélin zijn wagens zenden.’
Heel den nacht nog gingen zij, maar met den morgen zagen zij twee groote

vierwielers afkomen en Borre met Labbe die teekens deden en luide tierden.
't Waren nog dezelfde peerden en knechten van verleden jaar en de oude pikkers

waren er blij om de vroegere kennissen te vinden.
Zij kropen allen op de wagens en vooruit nu! De zwepen kletsklakten in de lucht,

de peerden stormden door 't stuivend zand en 't plezier begon. Rommelaere trok
aan zijn orgel en al de mannen zongen heftig mede, - 't was of reden zij in triomf
naar een groot feest. De hemel zat zoo blauw en welfde wijd boven de
goudkleisterende zon. Overal waar de pikkers de oogen wendden was 't éen gouden
zee van wiegelend koorn; ze werden lijk dronken van de geweldige klaarte. Zij staken
de armen wijd uit, lieten het hoofd geneugtig achterover vallen en wezen in de ronde
als wilden zij het al overgrijpen.
‘'t Moet áf, 't moet áf, al het koorn moet áf!’ zongen zij.
Krauwel zat te monkelen op zijne bank en scheen wel voldaan over zijn mannen.
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De wagens rolden door de straat zonder einde nu rechts een weg in, dan weer links
vooruit en nievers was er huis noch stake te zien.
Rik voelde zich meêsleuren in die vreemde streek altijd verder en hij meende hier

nooit meer uit te kunnen. Hij kreeg benauwdheid en gruwenis van dat koorn, die
vredige goudstroostalen met die spelende halmen en die zware zon erop zoover
dat zijn oogen altijd vergeefs het einde zochten, altijd koorn en nog koorn. Dat werd
hem danig vreeselijk.
‘Wies, hoe ver is 't nog? - Wies, waar voeren zij ons naar toe? we zullen hier nooit

meer uit geraken.’
Maar Wies loech luide om zijn verdutsdheid, hij greep Rik bij 't lijf en danste rond

op den wagen.
‘Toon u niet vervaard, sukkeleer, of Krauwel jaagt u weg, jongen, dan kunt ge de

koeien wachten op d'hofsteê en niet pikken met ons, de kerels begekken u voor
'nen truntaard.’
Daar verre stond een gedoen, groot als een stad, 't was Quélin's hofsteê! Ze reden

de wijde poort binnen en kwamen op de opene plaats omheind langs vier kanten
met huis en stalling en schuren. Van veel kanten kwam er volk bij om de pikkers te
groeten. Meest allen waren er goed gekend op 't hof. Krauwel en Sieper waren er
reeds zes keeren weergekeerd; de Boele's en Sneyer met verschillige anderen wel
viermaal, van Wies was 't tweede jaar. Die wisten hier goed den weg en gingen zich
gaan ontlasten in de blauwe spelonk. Dat was de wijde strootent achter 't hof: een
vierkantig dak op zware stijlen. Hun bedding moesten zij erin opmaken, even bij
den anderen boer, en daar werden de groote schotels met vleesch en aardappels
gebracht en wijn zooveel ze drinken wilden.
‘Niet te geweldig, kerels! vermaande Krauwel, w'hebben maar korten tijd om te

nuchteren: morgen voor den klaren moet de pikke spelen.’
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Daar kwam een werkmeester bij, dezelfde van verleden jaar, die hen wijs miek
hoeveel koorn er af te doen was, met welk stuk ze moesten beginnen en alles aan
de voorwaarden van over jaar.
‘De vrucht staat wonderschoon, gasten, en als 't voort goed weder blijft zult ge

gauw uw geld gewonnen hebben.’
Na het eten wandelden zij nog wat rond over 't hof. Hier voelden zij zich aanstonds

thuis en vrij in die groote doening. Rik en bekwam niet van zijn verwondering, hij
wandelde met Wies, en vroeg en taalde om uitleg van al die dingen.
‘Dat volk en kent hier malkaar niet? 't is lijk een heele stad, Wies.’
Daar in eene opene schuur waren er kerels bezig een koe te slachten; ginder

andere hamerden duchtig bij een smidsvuur; in den versten hoek wrochten
timmerlieden, elk was aan zijn eigen werk gespannen en bezig, zonder opzien naar
dat van zijnen gebuur. Knechten en meiden liepen in en uit de stallen, peerden met
wagens en landalm reden over 't hof door een krioeling van hennen en kiekens en
zwijnen en huppelende kalvers. Wat een levendemiereling en gewroetsel ondereen!
Wie mag dat hier al bezorgen en bezeilen op zulk een gedoen? En daarbij stonden

de pikkers lijk versch toegekomen werktuigen die daar ver buiten het hof den grooten
arbeid gingen doen in den openen zonnelaai. Elkendeen bekeek die kerels met een
zacht spottende achting om de wondere taaie kracht die daar in hun rustige armen
stak, en hier en daar éen monkelde om de goedgezapige domheid die hij meende
te vinden in de oogen van den vreemdeling die zich hier zoover van huis kwam
doodbeulen.
Maar de pikkers lieten heel het bedrijvig gewar draaien en gingen liggen op hun

stroo, hun laatsten rustigen slaap gaan zoeken, in lang. 't Was volle nacht nog als
zij weer op en recht
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stonden buiten de tent, heel werkveerdig in hun wijde, korte broek en blauw wollen
baai die los om het lijf hong en hun breede borst en ronde armen bloot liet.
Hier en daar éen wreef den vaak uit de oogen en keek vragend in de lucht. De

laatste sterren zaten nog uit en een vlijtige maan in 't groote bleekblauw boven hun
hoofden.
‘Gauw, mannen, grijpt uw pikken, we gaan zien.’
Een nersche wittigheid lag over de velden gespreid en geen halmke van 't koorn

dat roerde, hier en ginder kriepte een krekel en verre blies een boschuil.
‘We zijn hier heel alleen, zei Kretse.
- Ja, en evengauw krijgen we gezelschap van vrouwe zon, gekte Sneyer, zie-je

daar heur poorte opengaan?’
Hij wees den blozenden glans die lijk opstuivenden rook uit het oosten den hemel

kleurde.
‘Ik den eersten!’ zei Boele, en zijn pik velde een armvol koornstalen.
Dat was het grijpteeken, elkeen sloeg een kruis voor 't goed begin, spuwde in de

handen en daar ging den veeldubbelen slag van de pikke en 't ruischen van 't koorn
dat viel. De mannen stonden wijd bedeeld in een lange rei zoodat ze schaars
elkander zien konden, elkeen gebogen over zijn werk en lijvelijk slaan, gezapig
voort. De dag klom al over hunnen rug zonder dat ze opkeken of verademden.
Stilaan kwam de zon die de uchtendnerscheid kwam opzuipen en welhaast begon
zij de hitte op hun lijf te wegen. Met 't uitbersten van 't zweet voelden de pikkers
eerst hun volle macht aankomen; zij schoorden de beenen, hielden het hoofd recht
boven het geknakte lijf en nu kon het zweetwater vrij van hen afstroomen, geen
hittekrachten konden hen deren. Zij zwaaiden de armen door sterke drijfkracht
bewogen: de linker haakte het koorn vliedend terwijl de rechter lijvelijk de pik omhoog
bliksemde en
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met een korten ronk neêr, zoodat heel de haakgreep afgesikkeld neerruischte. Zij
geleken aan beesten lijk ze daar stonden, op vier pooten aan 't wroetelen in hun
vrije, driftige doening, aangezet en overgoten door het teisterende hittelicht van de
zon, altijd vooruit kruipen en slaan, eenbaarlijk slaan zonder uit of einde tot de pikke
bot stond. Dan gingen zij aan 't kloppen met den hamer en klabetterden met den
wetsteen over 't staal om met nieuwe snede te herbeginnen.
Het bingelend noenklokje was het eenig verlossingsteeken. Dan sprongen zij op

en liepen om het zeerst naar het hof dat daar ingelommerd rustte onder zijn groote
boomen lijk de gelangde oase te midden een vuurwoestenij. ‘Ge moet tenden uw
bekomste eten,’ raadde de werkbaas die daarbij stond.
Maar hij moest het hun niet zeggen, het eten smaakte goed en de drank nog

beter. De dikke vent die zoo gemakkelijk leefde hier op 't hof bewonderde die taaie
kerels en hij leed mede als hij hun gebrande lijf zag en bezweette wezens. En hij
voelde behagen met hen te bezien in hun heelende rust. Achter het eten zochten
zij koelte en verfrissching in den vischvijver. Zij dompelden naakt lijk de puiden op
en neer in het slijkig, lauw water en kwamen er groen en bemorsd weer boven en
ze loechen om de aardigheid.
Dat ontdeed hen van al de vermoeienis en ze gingen er heftig weer op los naar

't veld.
Die achtermiddagen was het er vreezelijk. Heel het land stond doorlaaid van

schreeuwende zon die nu lijk schroeiend vuur loodrecht uit de lucht neerviel. De
jongste pikkers voelden telkens een bange beklemdheid als zij dien hoogen barm
opmoesten en aan strijd vallen tegen al die hitte en de macht van koorn. De anderen
dachten aan niets en gingen er bedaard henen; ze trokken den rand van hunnen
hoed voor de oogen, en met gebogen kop beukten zij vooruit en hakten om de bres
te
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meerderen in den dikken muur van stroostalen die daar manhoogde en altijd even
ondoorzienbaar vóor hen recht bleef.
‘Waar zou-je nu liever zitten, Kretse, vroeg Sneyer om te gekken, nevens uw

Karolientje met een verschen pot bier in de Meerschblomme of te spartelen in 't
Scheldewater thuis bij avonde?’
Niemand en voelde den moed om te lachen met Sneyers aardigheid; - de zon

vlijmde hier zoo geweldig, hun keel werd zoo droog dat hun de adem achterwege
bleef en 't zweet lekewijs uit het vel drupte. Wie was de radelooze zot die nu met
bier voor den dag kwam, dat lekker, koel, schuimend bier uit den frisschen kelder
van de Meerschblomme, en het goede Scheldewater! bij avonde! God van den
hemel! Zie de jongens hoe ze zich pijnen om niet te vallen.
Rik ademhijgde als een gejaagde hond, hij en tastte den bodem niet meer onder

zijn voeten; zijn oogen zagen de flikklaarte van den dag niet en zijn lijf werd onder
en boven geroosterd. Zijn armen sloegen altijd voort zonder dat hij zelf recht wist
wie ze opjoeg. Nu en dan veegde hij met de hemdsmouwen het vervelend
zweetwater uit de oogen en loerde links en rechts om te zien of er geen makkers
nevens hem dood vielen.
‘Regent het hier nooit in dat land? vroeg hij stil aan Labbe die lijk een levende

duivel aan zijn rechterzijde de armen zwaaide.
- Ja, regenen, jongen, 't kan hier vijf weken lang water gieten aan een einde

evenwel als thuis, bij ons, zonder uitscheiden, en dan kunnen wij liggen rekken in
ons tente en al ons geld opeten. 't Weer is goed, knape, wat geweldig maar daar
wordt ge wel gewend aan met den tijd.
- Regenen, o, dat 't toch maar een dag regende! wenschte Rik; 'k en weet niet

wat ik al geef om een druppel water uit de lucht of een wolklap vóor de zon!’
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Maar de gloeistralen schetterden sterk lijk een hoongillende teistering.
Labbe had den jongen toch getroost en hij kreeg nieuwen moed daar hij hoopte

met den tijd te harden tegen die foltering van hitte, en te kunnen werken gemakkelijk
even de andere pikkers. Lida en thuis en heel zijn passie, dat stond nu al
weggeneveld, halfversmoord in een ongenaakbaar verre verledenheid; hij vond
noch tijd noch lust meer aan iets van zulks te denken; de dagen waren niet alleen
warm en lastig, maar zoo buitenmate lang: heel den nacht door moesten zij werken
en achter een tijd werd hij zoo afgemat en verlamd dat 't hem verwonderde hoe de
beenen onder zijn lijf niet en begaven; hij werd overvallen door zoo een geweldigen
vaak en langde naar niets meer tenzij naar rust, en alles buiten dat werd ijdel en
zot: slapen, slapen, slapen! werd zijn eenige wensch. Leg mij ievers onder eenen
euzieleek of op den mesthoop, dat ik dood ga maar rusten, toch rusten mag! - dacht
hij, maar zegde niets omdat hij wilde evenals de anderen, sterk blijven.
‘Heeft de zon nu al gedanst?’ vroeg hij aan Wies. Het scheen hem onmogelijk

dat 't nu nog warmer kon worden. 's Nachts en kregen zij zelfs de deugddoende
koelte niet meer, geen druppel dauw en viel er nog uit de verpulverde lucht. Het
was als een tijd zonder dagen: een lange eind gloeiende zonneschijn zonder avond
of morgentroost. De donkerte en de sterren, die voortijds zoo goed het hittevuur
kwamen blusschen, waren nu versulferd en de hemel sloeg open en toe, gescheurd
door benauwelijke bliksemschichten. Voor dag en klaarte kwam de nieuwe hitte
weer op zonder ievers trek of gat te vinden om uit te waaien en ze kwam altijd
opeenstapelen lijk in een gestookten oven. Wanneer komt er verlossing of koelte?
of zullen we hier allemaal verbranden, mijn God? En nievers geen einde of uitkomen;
zij bleven altijd ingesloten door die wreede omheining

Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 4



41

van koorn, 't werd of groeide het effenaan weer uit den grond naarmate zij het hier
voor hun voeten neerkapten.
Geen pikker die nog sprak of vertelde op het werk, zij vreesden dien machtigen

vijand daarboven en wrochten stommelings voort in de bange verwachting dat een
van die stralen hun den dood zou komen aandoen.
Rik voelde zich ziek worden dien laatsten dag en overvallen van een groote

flauwte. 's Avonds volgde hij traag de bende naar 't strookot en viel er onmachtig
neer op zijn bed.
‘Dat ik hier lange mocht blijven zonder dat het nog eens klaar en dag wordt!’

wenschte hij.
Die korte uren waren hem zoo wonder: hij wist niet meer of 't slapen was of waken

't geen hij deed. Hij woonde weer op zijn dorp, maar durfde het niet gelooven.
Hoe wonder: daar bij de linde stond hij te wachten naar Lida. Hij zag haar komen

in het wit, klare zonnelicht en speurde zoo duidelijk het neigen van heur leden en
het wuiven van heur kleeren in haren tred. Heerlijk waaide hier de jonge wind door
de nieuwe lente; 't was er deugdelijk koel in de lommer onder de groene blâren.
Wind en schaduw! waren die dingen sinds lang niet dood? Lida bleef hem staan

bezien met haar wonder diepe oogen, vragend wat hij haar te zeggen had. Dat was
Lida niet meer, de nukkige meid die hem soms trots over het hoofd zag, maar wel
die goede innige zuster die hem al wilde geven waarnaar hij langde, Lida die hem
danig geern zag en heel zijn leven van bij kende. Hij zocht steun bij haar en liet zijn
arm gaan om dat slanke lijf. Daar stonden zij nu aanzicht en aanzicht zóo dat hij
heur voorhoofd tegen het zijne voelde leunen. Haar twee handen drukten zijn
schouderblaars en hij neep de oogen toe omdat hij haar straven blik en al de
goedheid ervan niet dragen of zwelgen kon. Een gevoel vanmalschheid doorkoelde
zijn leden: dat
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was de kostelijke teug water - hoe frisch - na dien langen dorstigen dag.
‘Lida, Lida wat zijt ge goed met mij! in dien warmen zomer ging ik versmachten

zonder u.’
Nu hij verzadigd was liet hij de armen los en zij prevelde hem in het oor:
‘Rik, waarom hebt ge mij overlang niet gezegd dat ge nooddorst leedt, ik wachtte

u drinken te geven.’
Daar zaten zij beiden nevenseen op de bank. Lida liet zich lui achterover leunen

en kruiste de handen om haar opgestoken knie welke bevallig onder de plooien van
haar kleeren uitlijnde. Ze waren daar gansch alleen, het zomerde buiten maar hier
hong de zalige lommerlucht en zij voelden de zekerheid van door niemand in hun
gezelschap gestoord te worden.
‘Dat bevalt mij hier buitenmate, dacht Rik, en we zullen hier lang blijven wonen.’
Herhaaldelijk hoorde hij in de verte Wies zijn stemme die riep, maar:
‘We laten hem roepen en we luisteren er niet naar, he Lida?’
Lida knikte en nu zag hij heur schoone oogen vol weemoed.
Hij wreef den overgebleven vaak en al de zaligheid uit zijne oogen en in plaats

van Lida stond Wies nu vóor hem die schudde en schreeuwde:
‘Toe, jongen! de makkers zijn al lang naar 't veld.’ In 't eerste verschot, daar vlak

voor de werkelijkheid, ware hij liever dood geweest om te kunnen voortleven in zijn
droomwereld. Hij ging toch gewillig meê en volgde Wies. Hij voelde nog altijd die
deugd en frischheid van dat groot geluk door zijn lijf en hoopte vandaag met meer
gemak de hitte te dragen, verzekerd dat hij was van Lida's groote genegenheid voor
hem. Het moest nu, volgens zijne rekening, omtrent de tijd zijn dat ze zijnen brief
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gelezen had en ze was hem bescheid komen geven! Ze had gemonkeld om zijne
ongeloovigheid en zegde hem zoo klaar:
‘Vriendschap is zoo een koud ding, dat kennen wij meisjes niet: de minste

genegenheid wordt zoo zaan liefde bij ons; wij willen 't al of niets en 't eerste loopt
noodzakelijk uit op het andere.
- Hebt ge liggen wachten naar de zon?’ spotte Sieper.
Rik zegde niets, hij greep haastig zijn pikke en sloeg er dapper mede om zijn

achterblijven in te halen.
‘Ziet, daar komt ze bovenkijken, zegde Boele, ze blekte zoo rood van den morgen,

ze zal dansen vandaag, houdt u kloek, kerels! - z'heeft heur goudgevlimde mutse
op, ziet maar!’
Vlammende wit zat 't geluchte en daar tusschen de biggelende halmsprietels

kwam eene halve zon glinsteren met een haarkrans van gedegen goud bezet. En
ze groeide groot bij der ooge, ze nam den ijlen hemel in en stak hem vol scherpe
schichten.
‘Nu zal 't eerst lustig worden, riep Sneyer. Ik en de zon! man voor man, t'avond

zien we wie er wint en prijs heeft, laat ze maar steken, we kappen te harder!’
En de zon stak geweldig, maar de pikkers en vielen niet slak. Zij voelden het

nijpen dóor hun lichte, losse kleeren en bijten op hun hoofd, en toch hielden zij
stand: ze bogen den kop en de pikke bliksemglimde bij 't op- en neergaan slag op
slag. Met 't groeien van de hitte ging er een razernij door hunne armen en ze hielden
sterk de leden. Nog dieper bogen zij naar de eerde, sloten de tanden en lieten het
zweet vrij van zich afleken. Een enkelen keer waagde Rik het hoofd te heffen maar
hij schrikte voor 't geen zijn oogen zagen. De zon was de bijtend ronde gloeibol niet
meer in een zeker punt van den hemel, maar heel de groote luchtkoepel stond in
laaie vlam, al hemel en vuur! 't regende geen hitte, 't waren net geteekende
lekvlammen die
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woelden hooge en kwamen spelen tusschen 't koorn, om en nevens hem en over
heel het afgeschoren land.
De kerels, Sieper en Boele en de andere overal waar hij keek op heel de rei, ze

kapten vlijtig en brulden hun lied door een schorre keel. Hun pikke sloeg eenbaarlijk,
ze zwommen in hun zweet, maar de armen zwaaiden zooveel te vlugger al sloegen
de laaivlammen hen om 't lijf.
‘Nu danst de zonne, meende Rik, wat gaat er met mij gebeuren?!’
Een sterke wind kwam die vlammen omwentelen, zij krulden en wrongen slepend

nu en weer op! hoog in spitse bliksemlansen kletterend, machtig als een feestvuur.
Hij dook diep den kop in het koorn - dat, hoe wonderlijk, daar ongedeerd in de

vlamme staan wiegen bleef. - Hij wist zelf niet meer of hij nog voortwrocht of sinds
lang omver te rusten lag.
De kerels hun lied klonk nog altijd even vereend en als hij weer opkeek zag hij

hen werken, heel ontdaan van hun kleeren, met naakte beenen die dansten hoog
op met den maatslag van de pikke. Het schemerwankelde al in 't ronde, doordaverd
van den sterken wind met ratelende slagen soms. Dat beenflikkeren en gezang
werd zoo zot, zoo wonderlijk in dien ontzaglijken brand die heel de wereld met
kletsend bliksemlicht doorstraalde. Hij wilde roepen naar Wies, naar Boele, naar
Krauwel om hulp en bescheid in zijn benauwdheid maar de makkers stonden op
uren afstand van hem en hoorden zijn stemme niet. De grond rende onder zijn
voeten weg en zijn ooren scheurden van vreeselijk geruchte. Dat was het groote
zonnefeest, de zomerdans, de wereld aan 't gruizelbotsen tegen de zon die daar
grijpelijk dicht het koorn omvlamde.
Rik wist dat 't met hem gedaan was; daar kwam een vuurspits op hem afkletsen

en hij viel verdonderd achterover - dan, niets meer.
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‘Moeder! Moeder! hoorden zij hem schreeuwen.
- Rik ligt gevallen! tierde Wies en hij snelde naar den jongen die buiten kennis lag

te glariën naar de zon boven hem.
- Krauwel, kom, zie Rik die ligt dood van eenen zonneslag.’
Veel mannen kwamen bij om te zien. Rik lag altijd even kwalijk, maar hij ademde

toch. Zij rechtten hem het hoofd, goten een teug wijn in zijnen mond, doch de drank
bleef pruttelen in zijn keel en liep langs een hoekje van zijn lippen over zijn ontblootte
borst.
‘De jongen was niet bestand tegen de zon, meende Krauwel, 'k heb het gevreesd.’
De pikkers werden op 't einde onverduldig; als zij zagen dat er geen verandering

bij en kwam gingen zij voort pikken en lieten Wies alleen bij den zieken jongen.
‘Rik, recht u, 't zal beteren! Rik, hoort ge mij nog? Rik, doe toch eens de oogen

open, ik ben hier, Rik, ik uw noodvriend; ge moogt hier niet doodgaan zoover van
huis.’
Rik roerde niet.
Op het einde werd Wies te zweeten van verlegenheid en angst; hij liep rond,

sleepte Rik voorzichtig in de schaduw van een koornstuik, legde een bundel onder
zijn hoofd en bleef erbij geknield zitten wachten naar leven en beternis.
Maar Rik zijn aanzicht verbleekte, zijn oogen draaiden zoo moe en pijnlijk, als

zochten zij om hulp die niemand geven kon, en al zijn leden rekten uit en lagen daar
lam om nooit meer te roeren.
‘Rik, jongen!’ schreeuwde Wies en hij voelde een groot verdriet in zich opkomen,

de tranen rolden met de zweetdruppels over zijn aangezicht. Hij kroop er nu heel
dicht bij, legde zijnen mond tegen den jongen zijn oor.
‘Rik, prevelde hij, Rik, bezie mij toch 'nen keer!’ Zijne hand tastte op Rik's bloote

borst en telde de slagen. En zoo bleef hij wachten naar hetgeen dat onvermijdelijk
komen moest. Die
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slagen voelde hij van langerhand uitgaan en achterblijven, hij zag het koude zweet
uit zijn wezen bersten en die oogen breken, en Rik lag daar uitgestrekt, de magere
Rik, zie, zijn beenderige borst en zijn smalle schouders, en dat wollokkig kroezelhaar
om dat wit hoofdeken, o, 't was zoo spijtig om den lieven jongen, om die oogen die
daar seffens nog zoo zachte, lamzachte keken, hoe ze nu gebroken waren, en
onziende.
Wies zat versteend te kijken, hij geloofde er geen woord van dat de jongen nu

dood was, voor goed dood om nooit meer op te staan. Hij had hem willen schudden,
opwekken uit dien lammen slaap maar hij voelde vrees en een groote vereering
voor 'tgeen nu een lijk was, en hij durfde den jongen niet aanraken. Hij keek rond
om hulp. De makkers wrochten onversaagd voort, maar ginder in een werveling van
stof kwam dweers door 't koorn een ruiter aanstormen.
‘Quélin, Quélin komt af!’ riepen de gasten. Zij bogen dieper den kop en wrochten

zonder opzien. De groote Boer zat even een reus op zijn eendlijken appelbaaiden
hengst en hij keek over het land naar het afgepikte koorn. Hij telde de werkers,
bezag hun doening, draaide de oogen naar Wies die bij zijnen makker zat, en
naderbij komende, zag hij dat de jongen dood was.
‘Is dit uw broêr? vroeg hij.
- Mijn makker.
- Hier seffens gevallen?
- Ja, en Wies keek verwonderd naar den Boer op.
- Hoe heet de jongen?
- Rik Busschaert.
- Leeft zijn moeder nog?
- Ja, Boer.’
Quélin keerde zijn peerd en reed zonder nog een woord te spreken.
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Wies zag geen einde aan zijn verdriet; Rik lag wel wezenlijk dood nu, hij moest het
gelooven, en thuis, thuis hoopten ze op eenen goeden heemkeer. Het speet hem
nu den jongen zoo dikwijls begekt te hebben om zijn zwakte en afgetrokken doening,
en hij voelde wat een wreede ijlte er in zijn leven zou komen door 't missen van dien
kleinen knaap die hem altijd bijbleef en zoo goed in de oogen keek. Hij betastte nog
eens - hopeloos alevenwel - die handen en voeten, maar alle leven was eruit.
De groote vliegen kwamen reeds bij en gonsden rond het lijk en Wies moest ze

gedurig ervan wegslaan. Met den avond kwam een wagenspan 't land opgereden
met twee mannen; zij laadden den dooden Rik erop en reden naar 't pachthof. Al
de pikkers volgden; hun bruingebrande en bezweette wezens zagen ernstig en zij
spraken bijkans niet. 't Was erger dan uit een slachting dat ze kwamen, halfnaakt,
met bloote armen en borst, zoo stapten zij moedeloos achter den wagen.
‘De zon is geweldig dees jaar, meende Sieper.
- Heb-je 't nog zoo warm geweten, Krotse?
- En wie zal de lustige mare doen aan den jongen zijne moeder!’ vroeg

Rommelaere.
Niemand en antwoordde en daarmede eindde het gesprek voorgoed.
Twee timmerlieden van 't hof mieken een bloothouten kist, zij wonden Rik in een

laken en legden hem erin. Dat gebeurde in de groote donkere schuur bij den sching
van twee lantaarns en in bijzijn van al de pikkers die in ronde en zwijgend het werk
van de twee timmermans aanstaarden. Als 't gedaan was las de oude Tremmel drie
Onze Vaders en de akten van Geloof, Hoop en Liefde, al de bijstaanders
antwoordden mommelend. Wies hield het niet meer uit, - hij dook zich in den
donkersten hoek van de schuur, sloeg de handen over zijn aangezicht en weende
jammerlijk, huilde zoodat al de ruwe kerels medelijdend naar den jongen omzagen.
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In de tent werd Riks boedelzak onderzocht in 't bijzijn van elkendeeen; Krauwel
telde het geld en kleerstukken, en met zijn alm werd alles ingeknoopt en gebonden
en weggelegd onder de bewaking van eenieder.
De werkbaas bracht Wies een briefken van Quélin om aan den Pastor en

Burgemeester te geven en dienzelfden nacht reed hij mede met den lijkwagen door
een donkere, ongekende straat naar een vergelegen dorp. Hij zat nevens de kist
en keek mijmerend op naar de sterren. De voerman sliep op zijne bank en de
peerden stapten statig door den stillen nacht. Het land lag ommelings toegedekt,
overgoten met een blauwendigenmist enWies werd het zoo vreemd dat hij meende,
na dien langen lijkgang, uit te komen in een andere wereld of ievers in een spookland
zonder menschen. Zijn herte zat nog altijd vol rouwmoed om dat onverwachte
ongeluk. ‘De jongen moest zoover komen om dood en zonder uitgeleid van magen,
in een vreemde streek begraven te worden!’
Voor het dagen reden zij langs eene boomlaan het dorp in. De voerman droeg

Quélin's getuigbrief bij den burgemeester die zijn toestemming gaf Rik een plaats
te geven bij de dooden. Daarmeê reden zij ter kerk. Zij moesten daar wachten voor
eene gesloten deur tot op het laatst een pastor kwam die gebeden las over het lijk
en nu werd Rik naar 't kerkhof gevoerd. Een oude grafmaker dolf daar onder de
linden een diepen put en met hulp van den voerman liet hij de kist erin neerzinken.
't Was uit. De wagen rotterde gelicht van de vracht weer naar huis en Rik lag voor

altijd begraven bij een kerk en op een dorp dat hij nooit gezien had. Wies hervatte
zijn werk zonder spreken. Niemand die vroeg hoe 't met de begraving vergaan was.
‘Ze hebben den jongen reeds vergeten,’ dacht hij.
Ze waren enkel verheugd omdat de zonne verzacht was en de hemel gekoeld;

en daarbij het groot koornveld was nu bijkans af.
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‘Ho! mannen, dáar is 't einde!’ riep groote Krauwel.
Zij stonden allen op de teenen, reikhalzend over 't koorn te kijken waar ze zagen

dat 't werkelijk uit was en een andere vrucht groeide.
Zij tierden van blijdschap als zagen zij daar het lang verwachte voorteeken van

eene levensredding en zij kapten te heftiger om aanstonds het einde te naken.
Achter eenige dagen lag het laatste hoekje koorn plat en opgebonden. Ze rechtten

hun vermoeiden rug, veegden met den blooten arm het zweet van het wezen en
overkeken hun werk. Dat eindelooze land lag nu vlak en de struiken stonden in
dubbele dreven door heel de lengte; 't geleek een machtig legerveld. Dien avond
vierden zij hunne groote overwinning en brachten hem buitenmate lustig door. Zij
dansten en bralden luide hunne liederen en als het laat werd, dan kwamen zij af
van het hooge veld, overgoten met den bloedschijn der uitgaande zon, heel bezweet
en versleten; zoo geleken zij moe gevochten reuzen in aftocht van een grooten slag.
Zij zwaaiden hun glimmige pikken omhoog en tierden met volle kelen den
overwinningsschreeuw:

Het koorn is af, het koorn is af!
Al het koorn is af!

In hun tent gekomen slokten zij gretig de groote stukken vleesch op, schonken veel
brandewijn en legden zich uitgestrekt op het stroo in de ronde om gemakkelijk te
kunnen drinken. Zij hieven de glazen hoog en zongen dat 't dreunde het zegelied:

't Koorn is af, 't koorn is af!
Al het koorn is af!

Dat leed tot ze elkaar in den manesching niet meer en verkenden en machteloos
en buiten zinnen in slaap verzonken.
Wies had dien avond geen drank genaakt en loech geen enkelen keer: hij zat

eenzaam te droomen in zijnen donkeren
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hoek en dacht aan Rik.
's Anderendaags wrochten zij op 't zelfde veld en tastten het afgedane koorn in

groote schelven. De droge stuiken wierden verdregen, losgedaan en van hand tot
hand gingen zij over waar ze in kringen gestapeld werden, en zoo groeiden traag
in hooge ronde zwaar massieve strootorens nevenseen in vier lange reken: een
dubbele dreef oogstkoorn die van 't veld tot aan de hofsteê stond. Het werk ging nu
weerom lustig; met lichten zwaai deden zij de vorken spelen en de garven vlogen
gezwind omhoog boven op den schelf. Des avonds staakten zij weer bij tijden den
arbeid en 's Zondaags namen zij lijk vroeger hunne uren avondrust. De pikkers
liepen de streek af, dansten op voois van Rommelaere's orgel of gingen bij benden
naar 't dorp gaan drinken. Wies en was dezelfde jongen niet meer; hij liet de makkers
gaan en bleef liefst alleen.
Hij voelde nu, lijk Rik vroeger, een groote zucht naar eenzaamheid, een

onverzadelijk verlangen om thuis en op zijn dorp te zijn. Een onbewuste droefheid
beviel hem in dat vreemde land en hij hoorde of zag noch dacht aan anders niets
dan op afreizen, zoo gauw mogelijk. Heel die doening verdroot hem, hij was moe
van dat onverbiddelijk zonnegeweld, de menschen staken hem tegen en demakkers
waren zoo ongevoelig brutaal en vroegen naar zijn lijden niet. Het ging hem heel
goed als ze 's Zondaags allen weg waren en hij de groote hofdoening verlaten en
vrij voor zich alleen had. Dan slenterde hij rond op den drijf naar iets dat hij nievers
vinden kon: iemand om mede te kouten over zijn verdriet en zijn verlangens; - maar
Rik was weg en anders was er geen ziel om zijnen nood aan te klagen.
Het groot hof, anders in zoo'n woelige bedrijvigheid, geleek nu een uitgestorven

wereld en al dat leven lag nu vastgebonden in slaap. De beesten loeidenmeumelend
halfluide op stal en de peerden trokken gestadig hun keten door den ijzeren ring.
Hier
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en daar in de verte ging er een mensch die, zonder opkijken, stil voor zich zijn werk
deed. Nu en dan vloog een deur open of buischte weer toe. De avond viel daarover
als een regenvlaag zoo grauw, en Wies voelde zich van droevigen weemoed
overgoten. Hij schreed tukketeenend langs de stallen en kroop diep in eene
hooischuur zich verschansen in zijn eenzaamheid. Daar lag hij te glariën in 't donkere.
Een langen tijd en hoorde hij geen geruchte, maar dewijl zijn gedachten aan 't
vermeien waren met moeders keukengerief en te genieten van verledene
winteravonden rond den heerd, zoo hoorde hij nevens in een bijliggende schuur
een oude schorre stem die trage neuriede:

Als de zurkel schiet, 't is in de maand van Meie,
Schieten al de boerkes in een grooten lach.
Weg den hutsepot, karoten en pareie;
De gestampte taatjes komen voor den dag.
En als de pot weer overgaat,
Haalt de boer den stamper uit,
En als hij aan het stampen gaat
Dan zingt hij overluid
Van de rompel de pompel de pom.
..................

Wies en verademde niet en luisterde gespannen; zijn herte klopte en daarbinnen
voelde hij iets jubelen. Hij was weg uit het vreemde land getooverd en zat op
Meulemans hofstede bij Belle's heerdvuur aan den koekebak op Kerstdag of
Nieuwjaarsavond. Buiten moest het nu zwart donker zijn en fel winteren, - de goede
winter!
Die stem was heel grof, 't was het stil grommelen van een ouden vent die traag

slepend zijn deuntje zaagt. Maar nooit liedje en klonk hem zoo onverwacht
aangenaam; die woorden zegde hij stil mede om er al de deugd van te hebben, en
hij twijfelde of 't toch echt gezongen was en niet gedroomd.
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Het ging alsaan voort:

Ziet ze staan te rooken, al in de groote teelkens,
En op iederen hoek een groote stuit voor elk,
En iedereen zet zich bij, al onder de pateelkens,
Kiezen zij de zulker voor de keerenmelk,
En iedereen doet zijn buiksken wel,
Zeven schepkens meer of min
Daaraan maken zij geen spel
En dat gaat er zachtjes in.
Van de rompel de pompel de pom...
..................

Ik lig hier werkelijk honderdduizend uren van huis, meende Wies, maar wie zingt er
hier mijn dorpsliedje? Hij sprong ijlings recht, verlangde dien vent te zien en vanbij
zijn liedje te hooren. Hij sloop omzichtig uit de schuur en naderde waar hij meende
den zanger te vinden. - Ja, 't was in de haverschuur, hier nevens. Hij lichtte zonder
gerucht de houten deurklink, stak zijn hoofd binnen en luisterde. De zanger zweeg,
maar hoog op den dilte, hoorde hij dezelfde stem die aan iemand vroeg:
‘Waarom bleef-je weer zoolang weg?’
En een meisjesstem die verlegen antwoordde:
‘'k Heb nu pas gedaan met 't stalwerk.’
Dan bleef het daarboven voorgoed stil. Wies stond te dralen in den donker; 't

moet een onbekende pikker zijn die hier zijn slaapsteê zoekt, dacht Wies, - maar
wie mag er bij hem zijn? 'k Wil toch weten wie hier mijn dorpsliedje zingt. Hij schreed
binnen, tastte in 't schemerdonker naar de ladder en met drie terden t'eenegader
klouterde hij den havertas op. Een brandende lantaarn hong er aan een dakrib en
in den rooden schijn daarvan zag hij, even een wonderheid uit een kindervertelsel:
een leelijken ouden vent rechtover een mooi, mager meisje, die samenmet de kaart
speelden. Zij waren alle twee verslonden
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zoodat Wies gerust kijken kon zonder dat z'het wisten: het spel ging gestadig voort
en zij kappelden, deelden en legden de kaarten zonder spreken. Dat meisje vooral
was een wonder om zijn oogen te verpaffen van benieuwdheid, het zat daar zoo
pertig neergeflokt in 't hooi en heel zijn wezen was een stille gelatenheid, en ernstig
bezig in zijn kaarten lijk een kind dat zijn speelpop opschikt.
Toen hij voldaan was met kijken wist hij nu niet of 't best was voorzichtig naar

zijnen stroopolk te gaan of hooger opklimmen en dien vent naar uitleg te vragen.
Het liedje van de zurkel was hij heel vergeten. Zoo bleef hij nog wat staan zonder
besluit toen eene beweging van zijnen arm het stroo deed ritselen. De beide
kaartspelers wendden het hoofd en als zij Wies gezien hadden deden zij ongestoord
met hun spel voort, zonder nog verder naar hem om te zien. Nu klom hij gerust
boven, zette zich nevens hen te kijken, kwansuis met belangstelling voor wie de
winst was.
‘Waarom hier zoo hoog en alleen komen kaarten in den nacht,’ deinsde Wies, en

hij giste maar altijd naar redens om uitleg voor die zeldzame doening, - bescheed
durfde hij niet vragen.
De oude zat op de knieën in 't stroo met een loshangend hemd aan dat open

splette op de borst en de mouwen opgerold. De lantaarn lichtte en schauwde de
diepe trekken van zijn hoekig wezen en glom over zijn naakten schedel. Zijn slimme
oogen staken in twee zwarte holten onder stoppelharen wenkbrauwen en zij volgden
nieuwsgierig elke kaart die uitkwam. Zijn spel hield hij vast gesloten in de vereelte
handen die beefden en hij stak en herstak al dubbend tot hij er eindelijk eene
uitgreep, die hij met den knokkigen arm omhoog stak en driftig vooruit wierp. Dan
bleef hij met angstige verwondering zitten zien wat er op zou vallen en zijn wezen
klaarde of vertrok naarmate hij niet of
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al tevreden was van 't spel. 't Geluk bleef voor 't meisje en 't kind scheen er niet te
blij om; bij elken goeden slag keken zijn groote blauwe oogen verlegen naar den
oude op als om verschooning: dat 't niet met opzet gedaan was. En toch werd hij
ongeduldig om het verlies; zijn groote vinger veegde zelf de krijtlijnen uit op het
plankje die hare winst moesten teekenen en zijn aanzicht werd al gramstoriger als
hij weer slechte kaarten kreeg.
Wies trok zich wat achteruit in de donkerte en hij dacht in zijn eigen: noch nievers

zag ik zulk een aardig jong, al kon hij niet goed zeggen wat er wel aardigs aan was.
Die wonder ronde kinderkop zoo blank en zacht gelijnd met donker haar,

platgekamd op het hoofd, en dat in een effene spleet over het voorhoofd kwam, de
ooren dekte, als met een mantelkapken, dat achter in den hals in een dikken wrongel
over den rug viel.
Die oogen zagen zoo groot, zoo perelblauw en rein, - lijk bij kleine jongens of

onnoozelaars. Zij is wat dom, meende hij... of de goedheid zelf. Nu merkte hij hoe
ze heur spel toegaf om den oude ook eens te laten winnen; hij monkelde tevreden
zoodat zijn dunne lippen over den tandeloozen mond opeenfronsten. Dan weer
keken zijn kleine oogjes loensch op als ze 't niet merkte en zijn bevende hand
foefelde met een valsche streek eenige bladen weg; maar de zachte oogen van zijn
kampster kwamen zijn doening dweers doorkijken, zoo onschuldig dat hij er van
schrikte en de hand bedremmeld en mijde wegdook.
Met een barsche beweging gooide hij die kaarten spijtig uiteen.
‘'t Gaat niet van avond, grommelde hij, gij kunt slapen.’
't Meisje raapte 't spel op, trok de beenen recht, en ging zonder spreken.
‘Dat ik hier nu ook weg ware!’ dacht Wies en hij zocht naar woorden om met den

oude in den klap te geraken. Daar viel hem dat liedje weer in.
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De vent zat moede voor zich uit te staren, en als zijn arm eindelijk opreikte naar de
lantaarn om heen te gaan, waagde Wies het:
‘Zeg, vriendschap, ge zijt een van ons pikkers misschien? Ik heb gehoord hoe ge

ons liedjes zingt.’
De vent was Wies reeds vergeten en hij keek verwonderd op naar den jongen

daar in de donkerte, dan liet hij zich weer op de hurken zinken.
‘Kent ge Sjob Subbel, - zijt ge hier komen pikken? - Ik ben een oude pikker. Van

waar zijt ge?’
Wies deed hem uiteen waar ievers zijn dorp lag, bij de Schelde.
‘Een half uurken van uw huis woonde ik, zegde Sjob Subbel, en hij noemde en

vroeg naar nieuws van een aantal menschen die Wies heel goed kende.
- Sjob Subbel,... dat heb ik nog gehoord, dacht Wies.
- Ha, ge zijt een jonge pikker, lachte de oude, een jonge pikker! ha, ha, ha, jonge

armen dat slaat er vlug door: ik ben ook jong geweest! en als ge zooveel koorn zult
afgekorven hebben als Subbel dan zult ge kunnenmeêpraten en uwmollige handjes
zullen verweerd en zwart zijn, mijn poezejongen! ha, ha, pikker! en zijn lippen spletten
wijd open over zijn zwarte mondholte.
- Veertig zomers, jongen, heb ik hier den oogst gepikt, maar nu is 't uit, de knoken

zijn stram en dat gaat niet meer.
- Veertig zomers, herhaalde Wies en hij bezag dien vent in zijn wezen, dat lijk

een ruwe boomschors, bruin gedroogd en gereuveld was, en die knuistige armen
en handen waar de aders en pezen lijk zwarte koorden uitpuilden en overgespannen
lagen. Die armen hadden zoo machtig veel arbeid verdaan en Wies voelde een
groote achting en genegenheid voor den taaien werker die nu oud en afgebeuld lijk
een lammeling vóor hem zat.
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‘Wat doet ge hier nu zoover van huis? vroeg hij hem.
- Ho, 'k ben hier ook thuis; ik wacht hier de schapen, lachtte Sjob. Men kan overal

wel zijn waar men 't wel maakt. In den tijde verlangde en haakte ik om weer te keeren
telkens de boel hier áf was, maar da's allemaal zot: ginder is het lijk hier, overal
slecht en kwaad om leven.
- En dat meisje, waarmeê ge hier kaartspeelt? waagde Wies verlegen.
- Ha! da's mijn Aga, mijn kleine Aga. Wies keek dom op en verstond niet.
- Ha! Sjob was een neerstige wroeter, moet-je weten: een wroeter. - Kent ge Mele,

mijn wijf? wel, ik en Mele we kweekten elf jongens, elf jongens die aten lijk wolven
en toch bleven ze altijd even mager. Sjob moest het ook al bijsleuren en 't waren
geen vette brokken, hoor. Met werken alleen ging het niet: 's winters moesten we
wel soms de duimen zuigen en hout knabbelen om den honger te paaien; - maar
's zomers was 't goed, de jongens scharrelden wat bij op 't land en ik reisde uit gaan
pikken om de groote daghuur; Mele moest dan alleen het nest bezorgen tot ik
weerkeerde.... ho! dan viel er wat overschot voor een pot schuimend bier! 't Was
heel hard gewonnen en gauw verteerd, maar daarom en waren ze mij thuis niet
dankelijk; de jongens staken den muil op naar vader, en Mele had bij mijn wegzijn
kennis gehouden met Koolie de boomsnoeier, - dat wist ik van de gebuurs - en als
ik het waar vond wat ze mij zegden ben ik in toorn geschoten, heb haar duchtig
gestampt om haar zondig begaan en ben zonder spreken voor goed naar hier
gekeerd.’ Hij deed alsof zijn vertelsel uit was, reikte naar de lantaarn en stond recht,
maar eer te vertrekken grommelde hij:
‘Dan heb ik gekennist met een nieuw wijf, hier in 't hof - en die is dood nu en heeft

me Aga achter gelaten. Nu wacht ik hier de schapen in mijn eenigheid.’

Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 4



57

Sjob daalde met zijn lantaarn de ladder af en Wies lag alleen in 't donker te zinnen
over al het onverwachte dat even een spookzeisel door zijn hoofd speelde.
's Anderendaags bij 't werk, vervolgden hem gedurig die twee wezens van den

donkeren haverdilte, en over 't hof lonkte hij benieuwd rond om ievers die wondere
Aga te zien. Bij schofttijd doorliep hij de stallen en hoving en keuken overal waar hij
meende meiden te kunnen ontmoeten, maar nievers vond hij de gezochte. Als 't
donker werd sloop hij weer naar de schuur en klom op den havertas, - daar ook
was nu niemand. Hij lag er en wachtte tot het heel laat werd en nog moest hij naar
zijn strootent zonder Sjob of Aga te zien. Zoo kwam hij veel avonden kijken, maar
de kaartspelers waren voor goed weg. Op 't einde ging hij 's avonds in de andere
schuren zoeken en 't gelukte dat hij hen vond zitten op eenen hooitas achter 't hof.
‘Zie, Aga, da's een jongen uit mijne streek,’ zegde Sjob.
Het meisje draaide de oogen naar hem en daarna deed ze voort met haar spel

zonder iets te zeggen.
Wies merkte dat Aga heur vanavond buitenboord geweld aandeed om kalm haar

spel te spelen. Sjob was blijgeestig, sloeg de kaarten met groot geweld en had
langen tijd goede kans. Achter dat hij eene rei schreefjes in zijn voordeel geveegd
had zagWies hoe Aga heur arm jakje losdeed en een klein geldbeugelken uithaalde
dat op haar borst gedoken zat; zij telde er eenige stukken uit die Sjob gretig opsnapte
en wegborg. In 't vervolg verloor Aga gestadig en het meisje telde al heur centen
voor den oude uit. Op 't laatst werd zij te beven over heel haar lijf en heur oogen
keken drukkelijk en smeekend naar Sjob die er niets af merkte en altijd maar met
blij geweld zijn gelukkige kaarten bleef uittamboeren. Wies kreeg medelijden met
Aga en zou haar uit alle macht geholpen hebben, maar hij vreesde heur vader te
misdoen die hem misschien met kwaadheid zou wegjagen. Dien
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avond speelden zij zoolang dat Wies erbij in slaap viel en 's morgens eerst gewaar
werd dat hij alleen op den hooidilte lag. Hij vroeg aan de pikkers naar uitleg over
Sjob Subbel maar de kerels die hem kenden haalden misachtend de schouders en
mommelden op al zijn vragen:
‘Wel Subbel is een oude dronkaard.’
Van Aga durfde Wies hun niet spreken.
Door het vlugge handwerk groeiden de schelven hoog en stonden weldra in zware,

ronde strooitorens, machtig groot, in vierdubbele rei gedreefd van 't veld tot aan de
hofstede toe, elk met een meitak in top.
Wat Wies ook al zocht de volgende dagen, hij vond Sjob of zijn dochter nievers

meer kaarten 's avonds. Binst het werk zag hij Aga twee drie keeren van ver, dat
ze traag, droomend over 't hof ging, maar hij kon er niet bij geraken.
‘Ik ben een subbedut me met dat spel op te houden,’ besloot hij eindelijk, en hij

bleef bij de makkers en dacht aan de zaak niet meer.
‘'t Werk is afgekort, zegde Krauwel tegen de pikkers, we kunnen al stil ons goed

opkramen. We zullen vroeg ons dorp weerzien dees jaar.’
Als de laatste schelf volbouwd was riep de meesterknecht hen in de groote kamer

bij Quélin en daar kwamen de groote gasten aan eene tafel die glad vol zilvermunt
opengeteld lag. De boer drukte hun éen voor éen de hand lijk oude vrienden en
wenschte hun geluk en blijde thuiskomst met hun geld.
Ze waren nu rijk, onzeggelijk rijk! en zij liepen als verblijde jongens naar buiten

vlug over 't hof, staken de armen in de lucht en gingen welgemoed aan 't poetsen
van kleeren en alm. Zij zetten zich neer, bijeen, in hunne tent en telden de groote
zilverstukken in den schoot, lieten ze rinkelend door de handen glijden
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en bespraken onder malkaar wat ze met al hun geld zouden koopen thuis.
Tegen den middag stonden zij weer in hun wijde vloeren broek en blauwe kiel en

gingen voor de leute, een laatsten keer gaan vieren naar 't dorp. Ze zouden eerst
's anderendaags in de vroegte vertrekken.
Wies wilde nu ook van 't verzet en hij trok welgezind mede met de bende. Zijn

groote wensch stond nu om voldaan te worden: als de zon weer uit zat zou hij opweg
zijn naar huis; dat overweldigde hem van vreugde. Onderweg zong en loech hij met
de vrienden.
't Was maar zelden - tusschen eene vlaag van genot - dat hij het wee voelde van

den armen Rik en de herinnering aan de zachtzinnige Aga. Om die twee dingen
zou het hem wel spijten hier weg te gaan; - maar Rommelaere's orgel trok weer
lustig en de pikkers waren verheugd van zin: leve de goede wijn! de leute droegen
zij in groote ronde zilverpenningen op het hert.
Daar was geen opmaken of verteren aan, zoo dachten zij. Al de kroegjes liepen

zij af, ze mieken er blijde kennis met andere pikkers die ook den aftocht vierden,
zongen overal hnn liedjes en hieven de glazen hoog. Al de menschen waren hun
goede vrienden.
‘Baas, schenk de glazen vol! Elkendeenmoest meedrinken op hunne gezondheid.
- Tikt de roemers dat ze bersten! hoeveel is de schuld?! Daar is geld, moet g'er

nog meer hebben? Rijker dan de koning zijn we! en we laten 't rollen!

't Koorn is af! 't koorn is af!
Al het koorn is àf!

De huizen begonnen te draaien in de straten waar zij doorgingen en al de menschen
die voorbij kwamen hadden den waggelstap. 't Was donkernacht als z'er aan dachten
naar 't hof te keeren.
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Zij hielden malkaar recht bij het lijf, lieten het hoofd wellustig achterover vallen,
sloegen de beenen op en stampten met de zware schoenen om de straatsteenen
te gruizelen.

Wij zijn gezworen kameraden...
..............

zongen zij hier in een bende;

Jongens, jongens, jongens,
We zijn nog niet dood,
nog niet dood,
't en is geen nood,

Ja, we zijn nog niet dood!

ging het verder; en ginder in een ander straat, de achterblijvers:

't Koorn is af, 't koorn is àf!
Al het koorn is àf!

en daar tusschenin het zoefzagen op alle tonen van Rommelaere's trekorgel. Zij
gerochten met moeite in hun slaapstee en vielen er vermoeid, lamzat op hun stroo.
Hun heesche kelen schreeuwden nog wat en als 't uit was, woelden zij met armen
en beenen tot de slaap hen kwam overmeesteren.
‘De laatste nacht hier in 't donker kot, in 't vreemde land! morgen opweg,

overmorgen thuis,’ ging het door Wies zijnen dronken kop. Dan raasden er nog wat
verwarde dingen waar hij geen draad meer aan vond en dan dommelde hij weg in
foezelzwarte nacht.
De groote stilte hong weer over 't hof en 't wijde land rondom en alle dingen

sliepen.
Dat leed vrij lang toen Wies aan 't droomen ging: hij lag wakker met de oogen

open en luisterde naar lichte stappen die naderden. Hij ontgaf het hem toen hij weer
duidelijk voelde ritselen in 't stroo aan zijn voeteind en dan trok hij de moede wimpers
open om te kijken. En - ja, daar lichtte een klein keersvlammeken bij de tentedeur.
Hij betastte zijn lijf om te weten of
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hij wel droomde, hij greep in 't stroo onder zich maar kon het toch niet uitmaken.
Als hij het hoofd rechtte zag hij Aga die een lichtje droeg en man voor man, in het
wezen ging kijken. Zij overging heel de reek en toen ze Wies eindelijk vond, zette
zij zich gehurkt hij hem neder. Hij was te moede en te lam om dat wonderlijk of
vreemd te vinden en hij liet alles maar vrij geworden omdat 't allemaal zotte
droomerijen waren, zoo dacht hij.
Aga neigde heur mond bij zijn oor en fluisterde: ‘Wek haastig uwe makkers, en

vertrekt van hier! van den nacht nog, - seffens komen er mannen al uw geld stelen.
'k Heb de dieven afgeluisterd in vaders hooischuur.’
Zij stond recht en stokstijf verdween zij in de duisternis. Wies keek hoe het

lanteernlichtje slingerde tegen 't zwartsel van Aga's kleeren.
Hij had heur niet bedankt, geen woord, en hij lag daar te houden aan zijn zinnen

en te vechten tegen den vaak die zijnen kop met geweld naar beneden duwde. Op
't einde begon hij te twijfelen aan 't gebeurde, 't dacht hem eene eeuw geleden dat
Aga hem van dieven sprak en onmogelijk dat er iets kon voorvallen in de machtige
stilte toen alles dood en begraven lag in slaap.
Gedwongen toch door die vermaning van Aga, greep hij doezelend naar zijne

geldbeurs, stropte ze over het hoofd en dook ze in een put die hij met de nagels in
het zand klauwde.
‘De makkers wekken, dacht hij, ze slapen, 't is donker, dat werd zoo dom, en zijn

zinnen voeren weg in de opperste rust.’
Korts daarna schoot hij werkelijk wakker door een grooten schreeuw. Een kerel

trapte hem op de beenen en door heel de tent was er groot gewoel en geraas. De
pikkers vloekten en vochten in 't donker.
‘Ei, 'k ben mijn geld gestolen! riep er een.
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- Hier, sloeber, ik nijp u de lenden af!
- Slaat dood!’
De vuisten bonsden en nood- en gilkreten gingen overal. De worsteling woedde

vreezelijk, de slagen vielen blindelings en elk vluchtte en riep om hulp.
‘Ha, ze zouden ons geld rooven, de deugnieten! tierde Boele. Ik houd er éen,

kerels, en die gaat niet levend uit mijne handen!
- Ik ook, riep Kretse, waar is uw wezen, dat ik het in gruis sla! hier!’ en de kletsen

vlogen den ongekenden aanrander in 't opene aangezicht.
Maar de dieven waren vlug als palingen en de donkerte hielp hen ongemerkt

wegvluchten.
‘'k Ben gesteken! schreeuwde Sieper, hei, makkers, hulpe, ze vermoorden ons!’
Elkeen die kon sprong recht, anderen lagen te spartelen overeen op den grond

en de verwarring groeide vreezelijk. Zij sloegen en stampten waar 't raken wilde en
kwetsten elkaar zonder weten.
‘Hier mijn pikke! tierde Krauwel, we zullen hen leeren!
- Hei, kerel, hier, en Boele omgreep er een tweede in de leden.
- Maar, sakker, nijp me niet dood, kermde Sneyer, 't is God van den hemel mij

dat ge houdt!’ Al de dieven waren gevlucht en de pikkers lagen ondereen te razen
en sloegen elkaar in hun blinde woede.
Als 't klaar werd zaten ze daar, geblutst en bebloed, in de vuisten te bijten van

gramschap zonder speur van een enkelen roover.
‘Ik ben al mijn geld kwijt, kermde Rommelaere.
- Ik ook, ik ook,’ riepen anderen.
Zij kwamen buiten kijken en gingen hunnen nood klagen op
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d'hofsteê, maar zij liepen overal tegen gesloten deuren; Quélin was vroeg uitgereden
en de meesterknecht wist niets om hen te troosten.
‘Het zijn vreemde roovers, die wisten dat ge geld hadt, wendt u tot de overheid

van 't dorp.’
De pikkers schokschouderden en wilden den kerel hun vuist in 't wezen slaan,

maar Krauwel hield hen tegen en maande hen braaf te zijn: omdat we hier alleene
zonder verweer staan tegen heel het hof, raadde hij.
Ze dreigden nog en vloekten en gingen hun baalzakken halen uit de tent om

aanstonds te vertrekken.
Wies vond zijn beurzeken ongedeerd onder 't zand terug en de jongen wandelde

zwaarmoedig over 't hof. Hij lanterde tusschen stalling en schuren besluiteloos en
met groote begeerte iemand te vinden.
‘Ik moet Aga zien, dacht hij, eer ik hier weg kan.’ Sedert de gebeurtenis van den

verleden nacht verlangde hij lijk zot nog eens te spreken tegen dat rilde mager
meisje; heur beeld betooverde hem al heel den morgen: dat nuchter hoofd zoo rond
op dien langen, dunnen hals, en heur lijf zoo recht gedragen, halfuitgegroeid nog
en slonk in heur korte kleeren, en die kinderoogen die zoo vaag in de verte keken.
Hij dook zich achter den huisgevel en wachtte daar geduldig tot hij haar zou zien
uitkomen. 't Was een gedurig over en weer geloop vanmeiden op de hooge steenen
stoep, zij droegen de koperen ketels vol dampwarme melk binnen en kwamen weer
buiten met ander gerief.
En achterna kwam toch de verwachte Aga naar buiten; hij zag hoe zij traag

voortwandelde zonder naar iemand om te zien, de handen achter den rug, kinderlijk
statig als een sprookjesvorstin, zoo naderde zij met tragen tred naar den boomgaard
toe. Als zij lang weg was sloop Wies achter de stallen, hij hief het loshan
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gend hekkenpoortje open, loerde tusschen de boomlanen en vond haar in 't
grasweidje onder de hazelaars. Ze zat op de knieën gehurkt en blies de bloeiwol
van een melkwiedstaal, lijk de jongens die tellen hoeveel jaren ze nog te leven
hebben. Wies bleef haar bezien zonder te durven naderen. Zij zal wegvluchten,
vreesde hij, als ze mij ziet.
En ze zat daar zoo schoon dat 't hem in lang nog niet verdroten zou hebben, te

blijven kijken. Hij verzinde hoe hij 't best zou beleggen om haar schuchterheid niet
te vervaren.
Hij naderde stil en eer ze hem al gezien had:
‘Aga,’ fluisterde hij.
Ze wendde het hoofd, en bleef zitten.
Wies stond ineens verbluft en vond niets meer te zeggen en eindelijk:
‘Aga,’ zegde hij nog eens.
Aga blies onbekommerd heur wiedbloemke tot zij de knop heel kaal in de hand

hield. Dan liet zij hem vallen en keek vragend naarWies wat hij haar mocht te zeggen
weten.
‘Aga, g'hebt mij gister komen vermanen voor de dieven, da's heel goed, zegde

hij ingehouden, maar 'k was zoo moe en slaperig en 'k meende dat 't in een goeden
droom was als ge tot mij kwaamt.’
Ze lette niet om zijn woorden, plooide heur hertronde lippen open en:
‘Ge komt uit het land van mijn vader? vroeg zij, vertel me daar iets van?’ en zij

liet zich om goed te luisteren, gemakkelijk op het gras neerzinken.
Wies bleef halfverlegen staan maar er ging een onzeggelijke welligheid door zijn

hert en hij jubelde inwendig om haar goedwillend vragen. Hij vertelde van zijn huis
en de Schelde en de groote meerschen, en van moeder en van Lida zijn zuster en
van de boeren ginder en 't goede wintertij en van Rik zijn besten vriend
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- die nu dood is, besloot hij triestig en hij merkte hoe 't meisje hem aan de lippen
hong en gezucht had om zijn laatste zeggen. Hij moest haar alles vertellen over
den jongen die de zon hier vermoord had.
- Leeft zijn moeder nog? vroeg Aga.
Ja zeker.
- En nu verlangt ze om hem te zien? heeft hij nog zusters? en Lida, ziet zij hem

geern, en verlangt ze ook tot hij naar huis komt?
- Zeker, herzei Wies.
- En nu komt hij niet naar huis, en ge zult hun al dat kwade nieuws vermonden?’
Wies zweeg, en zij ook.
Daarna begon zij stil te vertellen uit haar eigen leven: dat ze hier alleen met heur

vader woonde, binst den dag verdoold over dat groot hof liep, tusschen al die
onbekende menschen, en de ganzen wachtte. Ze noemde hem al heur witte vogels
bij den naam en wist van elk in 't bijzonder veel en wondere dingen te vertellen.
‘Waarom gaat ze zoo 's nachts bij uw vader zitten? vroeg Wies.
- Vader heeft het ook eenig bij zijn schapen en 's avonds speelt hij geern met de

kaart.
- Doet ge dat ook geern, Aga?
- Om vaders wil, ja.
- En om wat speelt ge?
- Om geld.
- En vader wint altijd?
- Ik laat hem geern winnen.
- En als gij verliest?
- Dan betaal ik, - met mijn huurgeld.
- En als uw vader verliest?
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- Vader betaalt nooit want hij heeft geen geld; - dan hou' ik de winste schuldig tot ik
weer verlies.
- En als ge plat gespeeld zijt en niets hebt om te betalen?
- Dan spelen wij voor dulsten; als ik win zoo scheld ik ze vader kwijt, - ik durf hem

niet slaan, - maar als ik verlies slaat hij me vrij hard omdat ik anders al mijn geld
zou houden, zegt hij, en altijd voor dulsten spelen.
- En wat doet uw vader met dat geld?’
Aga bezag hem dutsig maar wilde niet antwoorden. Het meisje vertelde hem

verder van zijn moeder en van Quélin en van eenen kwaden koewachter die haar
veel deed lijden en die alles doen dorst omdat hij haar te sterk was.
Wies zat nog altijd te luisteren als Aga reeds lang uitgekout was. Er ging eene

groote verontweerdiging in hem op om de schandige doenwijze van Subbel en hij
voelde meêlijden met het arm schaap dat daar in zoo n' schamele weerloosheid
vóor hem zat.
Ineens, zonder dubben of overleg, snokte hij de geldbeurs van zijn hals en liet

de zilvermunt rinkelend in Aga's schoot regenen. Dan stormde hij weg, zonder
ommezien, als een kwaaddoener. Hij jubelde om de daad die hij begaan had. ‘Nu
kan zij toch lang verliezen zonder dulsten te krijgen van haar vader,’ dacht hij.
‘Verdoemde Sjob Subbel, vloekte hij, altijd in zijn loopen, die dat meisje slaat als

ze hem geen geld laat winnen! en dat verdrinkt hij effenaan.’ Dan werd hij beschaamd
om zijn dutsig meêlijden.
‘Indien 't de makkers moesten weten! en waarom hou ik me op met een

kinderkous!’ Maar 't was nu gedaan en hij was er blij om.
De pikkers stonden nog onberaden en twistten onder malkaar.

Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 4



67

‘Mijn wijf en gelooft er niets van als ik haar vertel van mijn geld dat gestolen is! kloeg
Sieper, en we moesten een zwijntje koopen om te winter vleesch te hebben.
- Ik ben slechter, kermde Sneyer, 't is heel mijne huishuur die gaan vliegen is;

Casteele wacht tot ik thuis kom om den boel op straat te gooien!
Pinne zat g'hertig te lachen om al dat gekerm:
- Ge jankt lijk geschoten konijnen, jongens!
- En gij, gekte Sierper, uw Stanske zal ook lachen! Waarmeê gaat gij uw bed en

bulster, stoelen en tafels koopen om te trouwen?
- G'ha, ha ha! loech Pinne, we koopen niemendal en we trouwen algelijk!
- Hoort, raadde Krauwel, hoeveel zijn er bestolen? wat gaan we doen? - we kunnen

niet zonder geld naar huis keeren. Willen we een getij in de beeten gaan werken?
zegt!’
De andere staken den neus op.
‘Er zijn er maar vijf zonder geld, en daarom moeten we allen op de kermis te laat

komen! zei er een.
- 't Mijne hebben ze niet gevonden, de rakkers, bofte Boele, z'hadden me anders

de armen moeten afkappen: mijn geld draag ik onder de oksels! ha! ha!
- Een beste gedacht, vond Krauwel nu, hoort, jongens, om de vijf kunnen we hier

niet blijven, toe, kerels, niet hondig zijn, hoor!’ Hij greep zijnen hoed en hield hem
uitgestoken te midden de bende. Van alle kanten vielen er vijffrankstukken in, en
seffens was er genoeg om de bestolenen rijkelijk in te staan.
‘Ho! riep Krauwel, hier makkers, en hij gaf aan elk het vijfde van zijne inzameling.

Nu een laatsten keer eten wij van den boer zijn brood en dan zijn we er van onder.
Grijpt toe, makkers!’
Zij aten hun bekomste vleesch en propten hun lijf vol met
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't overschot en staken elk nog twee brooden en gerookte hesp in hunnen reiszak
voor onder den weg.
Heel de bende trok door de hofsteê; eenigen tierden en dreigden naar de

boerenwoonst omdat de boer hen helpen of laten bestelen had; - de anderen dachten
aan niets en zongen luide hun blijdschap uit omdat ze hier gedaan hadden en naar
huis keerden. Zij schouderschokten in 't voorbijgaan langs den opgestapelden oogst,
deden hun gevoeg tegen de groote schelven en zwaaiden de pik op den rug bij hun
zwaren zak. Nu waren zij de breede straat op, in benden gedeeld elk bij zijn makkers,
en ze koutten luide en leutig over den harden zomer en van al wat ze verlangden
weer te zien.
Wies was de laatste en keek gedurig om naar de hofsteê. Al wenschte hij nog

zoo zeer naar moeders dak, nu gevoelde hij dat hier entwat achterbleef dat hem
dikwijls nog het hoofd zou doen wenden, en waar hij later veel met zijn gedachten
zou naar terugkeeren. Omdat hij 't moest verlaten kreeg het machtig koornveld eene
vreemde aantrekkelijkheid en hij herdacht het kerkje ginder ver, en het kerkhof waar
Rik nu liggen bleef als ze allen, zonder naar hem om te zien, heengingen. Rik zou
anders nu meê zijn in den blijden gang... maar de zon, - en dat kisten in het
wagenkot! En Aga, o, Aga, ze zat nu zeker nog verpaft te kijken naar den vreemden
jongen die heuren schoot vol geld wierp.
‘'k En zal haar nooit meer zien,’ dacht hij.
De pikkers stapten haastig, door klaar en donker, altijd voorwaarts, al werden zij

ook doodmoe en afgemat. De zon en de arbeid had hun leden gemagerd, hun vel
verbrand, en nu geleken zij een drom arme sukkelaars, weggejaagd uit het warme
zomerland en langs een naakte bane uitgeschud.
Zij haakten allen gelijk naar de zelfde richting en gingen met uitgerokken hals en

slepende beenen, met de vracht van al het
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afgedane werk in het lijf en de verwachting van nog veel vermoeienis eer ze voor
goed de rustplaats zouden vinden. De zon en deerde hen niet meer, 't was feesttij
nu ze de armen vrij mochten laten zwieren, enkel hun rustend alm te dragen hadden
en met de beenen maar grijpen moesten.
Daar kwamen zij weer in de groote stad en 't was eene nieuwe verhemming en

vreugde. Ze slenterden door de straten, kiezend met de oogen in al de weelde die
daar zoo goed opgesmukt en koopziende achter de toogramen lag.
Kretse stond het rood koralen halssnoer te wegen in de hand, dat hij koopen

moest voor zijn Karolientje. De anderen kozen en dongen bij de tentkramen en
kochten elk wat hem lustte van sneukelgoed en glasjuweelen, of speelgoeds voor
wijf of jongens, of zoetelief een welkom. Dat staken zij met zorg bij hun oude kleeren
en werkalm in den blauwgestreepten tweezak en hongen hem nu met veel
voorzichtigheid op den rug.
Nu liep de weg recht naar hun land. Bezijds, uit andere straten kwamen nog

benden pikkers die meer naar oost of west van 't werk naar huis keerden. Zoo
groeide de drom tot een overgroot leger en zoo kortten zij, gezellig koutend onder
elkaar, te zamen denzelfden weg. Achter een langen tijd landlooperije werd de oude
streek weer kennelijk: zij noemden bij den naam van 't dorp al de kerktorens die
langs de bane en verder in het landschap stonden.
Die goede, grijze, gezapige kerktorens, die in hun zelfde aanschouwelijkheid daar

staan wachten waren zonder vergaan, onveranderd van wezen of van doening! Dat
was voor de reizigers het kennelijk teeken, het lijf van het vaderland, nu was 't hun
land dat ze onder de voeten hadden, het oude land met zijn grijze luchten, waar 't
altijd reint en sleint en gauw donker avond is. Ze kenden de menschen nu hier en
daar langs den weg en wisselden blijde groeten, en zij telden bij enkele dagreizen
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den tijd dat ze van huis nog afwaren. Naarmate zij de plaatse naderden klaarde hun
gemoed en ze hieven weer de oude liedjes aan.Wies ook zongmeê, maar inwendig
knaagde en woog de zware last van de droefmare die hij te vermonden had.
‘Dàar, die meulen! die hooischuur, van zulk eenen boer! tierden zij. Weet-je nog

hoe we hier voorbijgingen in 't voorjaar!?’
De velden lagen hier groen nog, vei en ongezomerd, overal omheind met groote

boomen - de oude popeliers! en hier en ginder vonden zij kennissen op 't land die,
met de late warmte nu maar hun koornstukje aan 't pikken waren.
Aan elke kruisstraat sloeg een deel van de bende een zijweg in en ging naar

eigen dorp of woonst. Zoo verbrokkelde stilaan de groote stoet tot de oude makkers
alleen nog te gare bleven.
Een groote zegeschreeuw ging op.
‘Zie, dáar onze kerktoren!’
De oude steenklomp stond er nog lijk ze hem verlaten hadden, met scherpe naald

waarrond de huizen, lijk armemenschen tegeneen gedromd, in de ronde geschaard
stonden. De kerktoren! hij was gepint met den grooten meitak voor de kermis.
Gelijk een vuurmare ging het nieuws: de pikkers zijn in 't land! - De vrouwen

kwamen benieuwd buiten kijken, liepen verslaafd op zoek om man of broeder of
kennis te ontmoeten en te verwelkomen. Maar de kerels zaten verdeeld in de
herbergen, overal: hier in de ‘Meerschblomme’, in den ‘Koekoek’, in de ‘Veugelmuite’
of elders.
Bier, bier! veel bier moesten zij hebben. Ginder in 't loeiende vuurland hadden zij

de longen verschulferd aan veel brandewijn, en nu liep het koele gerstnat, dat ze
zoolang gederfd hadden, lijk een goede lavenis door de keel.

Jongens, jongens, jongens,
We zijn nog niet dood.
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Ja 't en is geen nood,
We zijn nog niet dood!

ging het overal, en bij reken liepen de kerels gearmd door de straten van 't eene
bierhuis naar 't andere. Het kleine dorp, even nog zoo rustig, was nu vol gewoel en
beweging en leven.

Waar kan men beter zijn
..........

Dan in ons moeders keuken!

Zij lieten de deuren open om hun gezang ver te laten hooren.
Wies drumde langs de huizen tot aan zijn woning, sprong te midden in den

huisvloer.
‘Moeder, moeder, 'k ben hier!’
Hij wierp zijnen zak van den schouder en zette zich moe en tenden, op eenen

stoel.
Moeder en Lida stonden blij verrast en wenschten Wies wel tien keeren welkom.
‘O, jongen wat zijt ge mager en afgeteerd! kloeg moeder en zij sloeg de handen

van verwondering ineen. Zeere, zeere, Lida, eten voor den jongen.’
Het vuur in den heerd werd opgerakeld, de pan opgezet en eiers geklutst.
Wies was lijk vervreemd in de kleine, schamele keuken die hem zoo verminderd,

zoo eng voorkwam. Hij zette zich bij tafel en begon te eten en antwoordde stil op
de menigvuldige vragen waarmede moeder hem overlaadde.
Lida bezag hem soms vreemd in de oogenmaar ze zegde niets en hield het hoofd

gebogen naar Wies zijn reiszak en haalde er al de kleinigheden uit die heur broeder
voor moeder en zuster meêbracht. En zij gebaarde zich welgezind als 't een of 't
ander buitengewoon beviel.
‘Wies, Wies, jongen, dat ge nu ineens weer thuis zijt, zoo
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onverwachts, zegdemoeder, o, da's wel, en ze bekeek met behagen heuren grooten
jongen.
- En de oogst was goed? - en warm was 't zeker ginder? O, w'hebben het gezeid

hier ondereen als de zon zoo laaide en gij ginder te werken slondt. En hoe stelde
het Rik ginder? - waar is Rik? vroeg ze ineens, - nu werd ze eerst verwonderd den
makker van Wies niet te zien. - Is hij naar huis, Wies?’
Lida rechtte het hoofd en bekeek heur broer om te weten wat hij zou antwoorden.
‘Rik, moeder, Rik is ginder gebleven. - En hij keert nooit meer naar huis.’
Moeder bleef beeldstil gebogen staan over 't heerdvuur met omgewend hoofd en

heure hand hield beweegloos den lepel waarmede zij de melkpap roerde. Lida zat
gehurkt nog met Wies zijn kleeren in de hand, met open mond te wachten naar
verderen uitleg over die plotselinge kwâmare. Geen van de twee die vragen durfde
dat Wies zou voortzeggen en de jongen stond recht en ging, om gerust gelaten te
worden, in 't achterhuis gaan staan. Lida kwam hem daar vinden; ze sleurde hem
voort bij de mouw naar buiten bij den gevel en:
‘Wies, vroeg zij stil, Wies, vertel me de waarheid: wat is er met Rik?’ en zij schudde

hem weer hevig aan den arm.
Zij gingen op het eiken bol zitten en daar vertelde hij haar hoe 't Rik vergaan was

in die hevige hitte; dat hij ginder altijd alleen liep al droomend en treurde...
‘Alles, alles moet ge mij vertellen! schreeuwde zij angstig.
- In dien eendlijken zonnebrand hoorde ik eenen schreeuw, herbegon Wies, en

ik keek om en daar lag Rik achterover, bijkans dood.
- En dan?...
- Hij sprak nog een woord of twee en toen was hij dood voorgoed. Ze voerden

hem van 't land, naar een wagenkot, en we
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lazen binst dat de timmerliën de kiste mieken; dan heb ik hem uitgeleid naar ver op
een kerkhof en daar hielp ik hem begraven.’
Binst dat Wies vertelde zat Lida met 't wezen gedoken in haar voorschoot stil te

snokken aan heur wee, zoo bleef zij zitten als Wies lang gedaan had en de jongen
bezag haar met meêlijden en hij had er deugd in omdat zijn zuster weende; - hoe
spijtig, dacht hij, om den armen Rik dat hij niet weet hoe Lida verdriet heeft om hem!
Daar hoorde hij de huisdeur openslaan en de schamele stem van een oud

vrouwke:
‘Cordule, Wies is thuis?! en waar is mijn jongen?’
Wies voelde een schok die zijn lijf doordaverde: Moeder Busschaert om heuren

jongen! raadde hij en hij zag al het pijnlijke van 't gene nu komen ging. Lida liet hij
zitten weenen en hij vluchtte achter 't huis over 't veld weg. Hij moest voort van hier
en van al dien weedom, hij wilde de maredrager niet zijn van Moeder Busschaert's
ongeluk, en hij liep al wat hij kon om het jammerjanken niet te hooren.
Met zulk een langenis had hij gewenscht om thuis te zijn, bij moeder en bij al de

menschen die hem kenden, en hier was 't niet te vinden 't geen hij zocht en
verwachtte; - daar lagen de velden toegesmoord rondom hem met een dikken mist
en alles was dof en treurig. Het oude, goede leven was weg en nu wist hij dat al
zijne genegenheid ginder in het verre land gebleven was. Hij had willen dwalen over
het kerkhof ginder waar Rik te slapen lag en hij wenschte gedoken te zitten wachten
op den donkeren hooizolder naar Aga die komen moest.
Dat uitgaan in 't verre land, en die krachtige poging, al dat wroeten zag hij nu als

een doellooze, zotte gekkernij; het verdoen van dien lastigen arbeid was al om niets
gedaan en verloren in 't ijle, - het kwaad alleen bleef ervan over.
In zijn verbeelding stond het oude vrouwken te kermen om
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haar kind, zij wrong wanhopig de armen, gepijnd door het wreed gedacht: dat Rik
nu zoo ver van hier, en zoo jong nog, onverwachts voor altijd gestolen was, ginder
verre begraven lag in 't vreemde land, - waar zij nooit naartoe en kon.
De tranen van grammen weedom spatten hem uit de oogen en hij doolde voort,

doelloos langs de smale landwegelkes, eenzaam, ver van de menschen en zot van
droefheid. De koelte frisschte zijnen koortsigen kop, maar hij zag geen uitkomen
aan dien wreeden avond en hij wist niet of hij ooit zou durven naar huis keeren.
Onbekommerd in andermans ongeluk liepen de pikkers door 't dorp en vierden

voort hunnen blijdag. Tot laat in den nacht ging het luide gebral, op tien plaatsen
tegelijk:

't Koorn is af, 't koorn is af!
àl het koorn is àf!

De herbergen zaten propvol pikkers en dorpelingen die dronken. De vrouwen
kwamen knijzen om haar venten meê te krijgen naar huis, zij trokken hen bij de
mouw, tastten hun zakken af om 't geld te vinden, maar de kerels grepen hun glas,
of een makker in de lenden, en zongen omlangs hoe luider:

En nog naar huis niet gaan!
En nog naar huis niet gaan!

Zoolang als dat de glazen op de tafel zullen staan!
De jongens kropen tusschen vaders beenen, grepen zijnen reiszak en sleurden

hem blij tierend meê naar huis, benieuwd naar al de schoone dingen die erin zaten.
Buiten op straat ging een nieuwe bende voorbij:

Jongens, jongens, jongens,
we zijn nog niet dood!

De deur vloog open en de makkers malkaar in de armen en stampten op mate:
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Waar kan men beter zijn
..........

Dan in ons moeders keuken!

Wij zijn kontent
Met een pintje van vijf cent!
Laat ons drinken
Laat ons schinken
En laat ons vroolijk zijn!

Uit een afgelegene herberg ging het luide:

Wij drinken tot dat 't op is!
...........
Als 't op is, dansen wij!

Tegen den morgen toen alleman zweeg en ronkte, neuriede een goede broer zijn
dronkaards-liedje voor een geslotene deur:

Moedere doet open,
Uwe zoon is hier,
Hij heeft hem zat gezopen
aan een glasje bier.

Zomer 1899.

STIJN STREUVELS.
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De Lethe

Log stuwt de Lethe hare loome baren,
als onbewuste droomen, naast het veld
van louter licht en vreê, waar alles meldt:
Hier komt ge in 't Rijk der eeuwge rust gevaren.

De schimmen, die onlijdlijk ommewaren,
schonk zij vergetelheid, en zalig welt
de bron van 't ware leven, en nu smelt
de ziel in kalmte, nooit op aarde ervaren.

Toch, als bij een, wien nog, in klaren dag,
een droom kwelt, dien hij tracht en niet vermag
te wekken, komt een wolk soms 't oog omzweven. -

Vergeten deed de Lethe 't aardsche leven...
Zij poogde... en toch niet gansch verdoofde zij
den angst der zielen en haar noodgeschrei.
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Het Dal

Zie 't wijde dal, in zachte sluimering verzonken,
omsluierd van het dikkend duister, - eindloos ver,
geruischloos, lichtloos, als van d'avondwijn nog dronken.
Ginds pinkt, verdooft, pinkt weer één pinkelende ster.

‘Pâle étoile du soir, messagère lointaine,’
zoo zingt ons zwellend hart den grooten zanger na;
is 't mooglijk dat uw oog van reine ontroering weene,
daar ik u, bevend, smeeke om liefde en om genâ? -
hier, vóor 't geruischloos dal, waar al ons droomen treden,
alwaar, met licht gelaai, de zomerzoelte speelt
en wondre dingen wekt uit die verborgenheden, -
als ongewisse glans, uit duisternis geteeld,
als een verloren glimp van 't laatste zonnegloren,
die nog, in vollen nacht, én klaarte én wisheid meldt, -
als iets, dat eens verging, als ware 't nooit geboren,
en, voor één enkelen stond, nog halvling bovenwelt...
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O grievend zoet gevoel, - o wee en wellust tevens!
genot van 't vol gemoed in matelooze pijn!
O ongenoegzaamheid in 't eindloos zalig-zijn
van wie zich mensch voelt in den hoogsten graad des levens
en in geen menschlijk hart vindt liefde of wederschijn!

O laat mij knielen, laat mijn eeuwge ziel gelooven
in de eeuwge goedheid die uit gansch uw wezen straalt;
stort hoop mij in het harte om nimmer te verdooven
en kracht in wisheid door geen schemering bepaald.
Dan klaart de duisternis, waarin ik machtloos strijde,
'k schud van mijn voet het stof der vreemde wegen af,
en wat mij verder lokke, en wat ik verder lijde,
rein is dat lijden dan....
- en Rust daalt over 't graf.

PROSPER VAN LANGENDONCK.
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Aan een Bewonderaar van Starkadd

MIJN weerde Heer, - Over langen tijd hebt ge mij gevraagd eene studie te schrijven
over Starkadd, en ik heb u geantwoord dat ik dat voorzeker en geern zou gedaan
hebben.
Ik heb het gedaan. - Of liever ik heb volgens gewente, nu en dan, na eene lezing

in Starkadd, na herlezing van Starkadd, in stil bedenken en overdenken, in inwaarts
bezien en genieten, eenthoeveel bladen volschreven, en ze weggeleid, dáar, in mijn
groote tassche. Ik heb ze zoo laten liggen, weken en maanden. - Van tijd tot tijd
haalde ik ze uit, teekende er eene nota bij, en zei aan mijn zelven: Die studie ligt
gereed; ik zal ze zenden.
Zij is blijven liggen!
En niet alleen is zij blijven liggen, maar stillekes aan, dag bij dag, is zij vergroeid

in wat anders, in eenen brief naar u en Hegenscheidt, in eenen brief dien ik u zou
willen te samen zien lezen, maar die best zal ongedrukt blijven.
De bijzonderste reden daarvan ligt hierin: Ik ben geen recensent, en gevoele noch

nood noch begeerte van over boeken en werken te recenseeren; minst nog over
Starkadd.
Ik wille noch onderzoeken, noch meten, noch passen, noch studeeren. Ik wille

bij Starkadd, lezen, bezien en gevoelen met mijn geheel wezen.
Alzoo komt het dat hetgene ik eindelijk, nu, schrijve, meer eene ontleding van

mijnzelven is dan eene studie over Starkadd.
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Het is wat ik eigentlijk, bij het lezen en kennen en zien van Starkadd, gevoele; wat
ik waarlijk gevoele. Het is hetgene Starkadd in mij doet ontstaan.
Dat kan wel ook, niet waar, eene mate zijn van Starkadd eene mate van dichters

dichtermacht; en daarom schrijve ik u ‘Hoe ik ben’.
Eerst moete ik u nog een woord uitleg geven, en hetgene ik hierboven schreef

wat verder uitzetten.
Wanneer ik zulk een werk, gelijk Starkadd, in handen krijge, een drama, een

gedicht: ik ga naar mijne studiekamer, als ik zeker ben van lange stille uren; ik sluite
de deur; en in genoegelijke eenzaamheid leze stillekes voort, traagzaam, aandachtig,
ongespannen; en luistere eenerzijds naar den Dichter, anderzijds naar Mij.
Eindelijk legge ik den boek weg, en uitgestrekt in mijnen zetel, de oogen toe,

onbewust eerst, bewust dan, gevoele ik; ik kijke en gevoele.
Gewoonlijk rijst er voor mij, als eene halfduistere schemering, zonder klaren vorm

en kleur, en rondom mij ruischt er een onduidelijk muziek. Ik bestatige binnen mij,
als eene ijdelte, eenen nood, dien ik voldoe met dat woord: herlezen.
's Anderdags, of op andere dagen, na weken soms, herleze ik.
Ik herleze oftewel geheel, oftewel hier en daar bij brokken en stukken, volgens

duisterheden en klaarten van mijn hoofd, volgens graagte van mijn hert.
Ik herleze tot dat het Werk in zijn volle wezen, - denken, gevoelen, en worden -

mij bekend stae, zoodat ik niet meer zoeken of lezen moete maar alleen: kijken en
luisteren.
Dan geeft mij het werk zijne geheele impressie.
Onder de dichters en schrijvers zijn er die ik, na zulke lezing, doorgronde en

doorkijke. Geheel hunne kunst schijnt klaar voor mijne oogen. Ik zie hoe bekwaam,
hoe doorleerd, hoe vol weten-
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schap en kennis en kunst zij zijn, welk beleg zij hebben en welke schikkingsmacht.
Ik leze.... en keere af, en late vallen en varen, onvoldaan en misnoegd; want, er
komt niets in mij. - Geen klank, geen zang, geen geruisch of gewoel van leven. - Ik
zie een bewijs van rapheid en veerdigheid; niets meer. Ook kan er in mij niets
ontwaken. In den dichter is er niets dat zindert, noch zinderen doet. De ziel alleen
spreekt aan de ziel. Zielzinderingen alleen doorzinderen de ziel.
Die dichters zijn ijdel. De ziel, de bezielende macht, de levende ziel is er niet: zij

zijn ijdel. De zang der ziel, de eenige, de ware, is er niet: hun woord, hun dicht, hun
werk, is ijdel.
Andere hebben wel zielenzang en hebben klaar woord en beeld; maar die ziel is

onmachtig; zonder hoogten of diepten; zonder verten,- die eindelooze. Ik hoore een
bronnetje babbelen, een bronneke, een rivulus; geene zee.
Andere ruischen bij poozen. Hier en daar ontwaakt, uit de dood of uit krankheid

gelijk een levende zielgezang, maar het valt neder, zwijgt, of gaat voorbij.
Andere nog legge ik weg met een gevoelen als van iets dat mij vreemde is, of

halfvreemd, en dat ik niet genieten kan. Ik gevoel wel in hen eene diepte, eene
macht, eene ziel, een ware wezen; ik worde wel door eene schemering, als eene
allerprachtigste schakeering gewaar, maar dat is en blijft mij onbepaald en
ongrijpelijk. Ik blijve onzeker.

En Starkadd?
Dezen morgend las ik in mijnen bijbel een passend woord: est sicut odor agri

pleni.
Hij brengt mij, gelijk den reuk van een volle rijpe koornvlakte;
Gelijk een vollen stoorenden boom- en boschgeur;
Gelijk een zang van volle winden;
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Gelijk de stem van vollen waterval: vox aquarum multarum.
Belet wel, ik spreke noch van meten, noch van passen, noch van onderzoeken,

noch van ‘detailleeren’.
Ik geve mijne passieve impressie;
Die impressie die het landschap mij geeft; - ik sta er vooren en 't valt in mij; - die

de weide mij geeft, het veld, het woud; die de storm mij geeft; die de strijd mij geeft
en 't wild gevecht.
Wel die impressie van Starkadd, is mij gelijk de impressie van een volle zee, vol

hooge zware toch stilwentelende baren; vol baren die zwellen, die klimmen, die
stormen in hoogstormende zee;
Eene impressie van die zee met haar lang en vol gezang, in ongelijken en toch

gelijken rythmus, in allerprachtigsten klank van zeeslagen, en in 't jubelend, ja
jubelend, breed en forsch luiden van den storm;
Van die zee met hare tinten, zoo vol, zoo zwaar, zoo licht, zoo verscheiden en

toch algemeen, - niet eentonig maar één van toon;
De Zee!
Dat is de impressie.
Stillekes aan, en geheel natuurlijk, heft in mij eene nieuwsgierigheid: ‘Wie mag

dat zijn?’ Heel natuurlijk kijken mijne zieloogen, en vormen, vóór mij, een Zielewezen:
eene hooge, en machtige, en prachtige, Ziel.
Eene hooge ziel; met hoogten, hooge hoogten; met diepten, diepe diepten; met

ongegrepen en ongrijpelijke verten;
Een machtige ziel, die een levende wereld uit den chaos vormt, haar het leven

instort, en ze door de ruimte roeren doet;
Een prachtige ziel, vol kleurenharmonie, vol gevoelschakeerende schoonheid;
Een ware, groote menschenziel, waar eene drift in ligt, een drijven, een gewoel

van leven, een uitbortelend leven, een levend leven.
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Dat leven schijnt mij, moê van kleinheid, moê van makheid en van lafheid, moê van
valschheid en van gemaaktheid, moê van mode en kleed, moê van lint- en
strikversiering, moê van kapper en pommade; en, begeerig van natuur, groote vrije
natuur, grijpt het naar vrije ongetemde wilde Grootschheid.
Dat is de impressie van het geheele drama.

En toch, na het lezen van Starkadd, blijft er een nood in mij, een ongemak; een
gevoelen als van iemand die niet door en door voldaan is. Ik misse iets. Ik zoeke
iets; er liggen donkerheden voor mijne oogen, en lijnen die ik niet vervolgen kan,
die on-voltrokken zijn. Mensch en woord en zaak en daad staan hier en daar
onvolwassen.
Als ik uit mijn passief luisteren en gevoelen trede, en eens positief wil bekijken,

positief wille Starkadd bezien, het drama in zijn geheel: er is geene rust in mijne
oogen, geen voldaan genieten. Starkadd is mij niet doorzichtig.
Hij is mij niet overal doorzichtig in den geheelen samenhang; hij is mij min

doorzichtig in zijne wezens, in hun gevoelen en spreken en handelen en zijn; in
hoeken en plaatsen van zijn natuurtafereel.
Om het u juist uit te leggen wat ik te kort heb in het genieten, moete ik u wederom

spreken van mij, en zeggen wat er in mij omgaat.
Als ik student was,- dat is nu nog hetzelfde; - als ik student was, en in

geschiedenis- of letter- en kunststudie groote namen tegenkwam, namen vanmannen
die ik bewonderde en beminde, hunne beelden, hun portret, hun wezen rees op
voor mij, en stond met klare lijnen en welgeteekenden vorm voor mijne oogen. Ik
bekende ze. Zij waren kort, lang, sterk, zwaar, rilde, teer, schoon, leelijk.
Ik zie nog vóór mij staan het beeld van Gustaf Adolf, het
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beeld van..., het beeld van honderde mannen.
Als ik een drama leze, een waar drama: de beelden van mannen en vrouwen

rijzen voor mij, en staan met gaven en fouten voor mijne oogen.
Zoo is het met Starkadd.
Welnu, dat is aardig om hier te zeggen, maar ik zeg het zoo het is, de beelden

uit Starkadd staan voor mij met zekere on-volledigheid, en met wezens- of
lichaamstrekken die niet vormen, of geen volmaakten vorm hebben.
Starkadd is te kort van lijve, en zijn wezen, zijn aangezicht, buiten het voorhoofd,

is niet door en door geboetseerd. Ik zou het niet bekennen, tenzij misschien in de
laatste scena.
Froth ook is te kort; hij is lang van lijve maar - hoe zal ik dat zeggen? - hij staat

op kortere beenen. Hij draagt klaren, schoonen kop; maar toch hangt er eene
weekheid over.
Helga is niet lang, niet kort, middelmatig. Zij is kindervrouwlijk, lief en licht; met

netgeteekenden kop, of liever met netgeteekende oogen, neus en bijzonderlijk met
netgeteekende lippen. Maar, wat ik ook doe, zij komt uit eene andere wereld en uit
een ander volk.
Hilde, aan Starkadd verwant, treedt lang en schoon en halfzwijgend voorbij, met

stille zekerheid over onvoldane angstige diepten.
Ingel zwankt lang en zwak, te zwak.
Saemund gaat, lang en rilde, met lange armen en groote handen. De wenteling

van kat en tijgerlijf zie ik in zijn lichaam niet.
Allen, spreken, in laatste tint, in laatsten glimp, in laatsten klank, in laatsten zweem;

- ‘en le parfum aérien des fleurs et des plantes’ - met iets dat onder hunne eigen
edelheid blijft.

Voor mij - als impressie - komt dat hieruit voort.
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Starkadd had, door den dichter, een jaar of twee moeten langer gedragen worden,
een jaar of twee langer inwendig bezien bedroomd, bemind en bedicht; dan alleen,
langzaam genoeg geschreven, volgens tijd en luim, volgens klaarte en zonneschijn,
volgens rijpen drang.
Ik kenne Hegenscheidt niet wel genoeg om te zeggen hij schrijft alzoo of alzoo.

Ik spreke alleen volgens de impressie mij door Starkadd gelaten. Wel die impressie
is dat Hegenscheidt moet traag traag traag voortbrengen; dat zijne werken, traag,
vol-worden; dat al zijne dichten, groot en klein, onder innigen heeten gloed, diepe
wortelen, wijd en breed schieten, langzaam vormen, en, doorvoeld, doorleden,
doorpijnd, hun geheel en schoon wezen krijgen.

Wel, de personen van het drama waren niet vol-worden, volwassen, voldregen,
waren niet geheel rijp en barensveerdig als zij in de pen, op het papier en ter wereld
kwamen.
De lijnen zijn niet klaar en zuiver genoeg, niet geheel, noch in de menschen noch

in hun woord.
Stoffe genoeg, stoffe te veel; overvloed van rijkdom! Maar de beelden niet genoeg

geboetseerd, getroeteld, bezien, bewonderd, bemind, volteekend.

Alzoo komt het dat hun woordenvloed mij dikwijls overplascht; eene golvende bare
valt over mij; hoog gedacht; hoog gevoel. Geen volle klaarheid, met helder en duister,
lijn en kleur, verblijdt mijne oogen. Mijn geest en hert vinden er die natuurlijke rust
niet. Lucht en zonne en schaduwe doorvaren, doorspelen, doorschemeren dien
woordenbouw niet genoeg. Ik kome niet te doorkijken en vervolge geen vormen.
Als, na sprake, ik met oogen toe het woord bezie, er hangt hier en daar een soort

van mist die mij het zien belemmert.
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Dat volle genot misse ik.
De personen ook zijn niet af.
De teekening van geheel het wezen, in alle deelen is er niet: onvolteekend. Hunne

gedaante vervolge ik niet van hoofde ten voete, van vinger tot schouder, van oog
tot wimper.
Hier en daar schijnt de dichter niet gewacht te hebben tot dat woord en wezen

kwamen plaats vragen en nemen; maar gemaakt te hebhen, gemaakt, gedwongen
en geduwd, onduldend in het wachten. Elders heeft hij laten staan, onvolwassen
en onvoltooid. Hij wilde het werk af hebben.
Zoo ook met schakelingen van het drama in plaats van groei.
- De boom, niet waar, heft uit de noot, priemt, wordt scheut en stam, groeit op,

vertakt, en zoekt en blad en bloem en vrucht, dat geheel dat schoon wezen. Hij
heeft tijd noodig, tijd laat hem worden!

En toch is het mij een groot en groeiend genot te baden in dien zeevloed: de baren
te voelen wentelen, hun gezang rond mij te hooren bruisen, hun wild geweld te zien
voorwaarts druischen, onder den hoogen heeten zonnegloed.
't Is het overweldigend leven.
Het leven dat uitspat, dat uitstroomt, in overvloed uit eene ziel, in levende beelden,

beelden die ja de levende tastbare vorm der ziel geworden zijn, de verwezentlijking
der ziel; beelden die uit een ademjacht, uit eene bloedgolving, uit eene levenwoeling
gedreven, in blok en samen door het uitwendig leven treden, volgens hun lijf en
leden, hunnen geest en hert en ziel. Zielen uit de ziel.

Het innig gevoel, de nood, de begeerte, - ik ging zeggen de honger - de ijêlte die
Starkadd, den man, geschapen heeft en hem voert over Helga's hoofd en hert:
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Zie, daar, die zee, die heb ik liefgehad:
O toen mijn schip haar krakende doorvloog,
Haar baren hoog en hooger tegenzweepten,
Toen boog ik me over boord, wijd tegen haar,
En breidde tegen haar mijn armen uit;
En dan, o dan ontving ik haren kus
Dien zij, in eene enkle, wilde baar
In 't aangezicht me smeet met 't witte schuim!
En ook die zon, die ik heb liefgehad;
Als in mijn vaderland, zij top na top
De bergen met haar schijnen overtrok,
Toen was mijn hart vol grootsche vreugde en ik
Vloog op den berg, haar stralen te gemoet;
En als haar eerste straal dan op me viel,
Dan voelde ik hoe een warme kus mijn lippen
En hart doordrong en toen - aanbad ik haar.
En als zij 's middags hoog ten hemel steeg
En zij zelf koningin was van de zee,
Toen lag ik uitgestrekt op 't dek, en zij
En ik, wij waren slechts een enkle laai!
En wist ik of het niet mijn hart was dat
Met gutsend vuur de wereld overstroomde?

door de hooger scena van de kroon:

Wat weegt gij, kroon, zoo licht in mijne hand,
..................

tot zijn hoogste drift en zielejacht:

Kom, Wolf, de storm wordt razend; - hoort gij, Wolf?
Hij fluit een huwelijksliedje, de oude maat;
Waarachtig, hij is heden stapelgek
Van weelde, o wij verstaan malkander best!

en, na het edeler woord van Helga, tot zijn vlucht in den storm:

Gij roept, o zee,
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Mijn bruid, ik kom! O stormig hart der zee,
Uw liefde waait me schier den adem uit!
Ik kom, ik kom, mijn lief!

verraadt de geheele ziel,
die ziel.

Die ziel omvat in haar wezentlijk wezen, en draagt, en schreeuwt uit een
menschennood van velen:

Weg! in de stormende Zee,
de Groote!

Die ziel doorwaait, doorademt geheel Starkadd, geheel het drama.
Hilde kan ze beminnen met volle wee;
Froth kan ze bewonderen en liefhebben vol dank en breede vaderlijke goedheid;
Ingel kan ze mistrouwen;
Saemund kan ze haten;
Helga.... devant ce frémissement d'infini kan gesloten blijven, en niet verstaan.
Die ziel wentelt en waagt overal. Zij heft niet hier en daar en ginder; zij borrelt niet

uit bij poozen; zij roert alles, ontroert alles, schudt alles, en omvangt eene wereld
en werpt ze vooruit in éénen zwang.
Leven en Zonneschijn.

En toch dat moete ik u herhalen: Hegenscheidt's drama was in zijnen geest en hert,
in zijne conceptie, tot geen vollen rijpdom gekomen; was niet geheel uiteengewikkeld
en volgroeid.
Ik zie u van hier: gij schudt het hoofd en zegt: dat is mis(*);

(*) Dat woord kwam mij inderdaad:
‘Over 't algemeen zijn wij het geheel eens met uwe kritiek. Onjuist is alleen, volgens mij, de
meening dat Hegen zijn werk niet geduldig genoeg zou hebben laten rijpen: ik geloof dat hij
niet langer kon wachten, en dat zijn werk niet rijper kon worden, al had hij 't nog zoo lang
laten liggen; maar wel, dat hij zich, misschien door zijn muzikale opvoeding, tevreden stelt
met eene ver-beelding van aandoeningen, die als massa, als volte, met die aandoeningen
overeenstemt, maar waarvan de onderdeelen niet klaar genoeg uitgelijnd zijn, en
geïndividualiseerd.’
Als ik uwe antwoorde bepeize, blijve ik een langen stond staan bij mijn zelven en zegge:
Inderdaad, dat is mogelijk; dat kan de oorzaak zijn. Maar dat is alleen andere uitleg van
hetgene wezentlijk is.
Het is.
Die Hegenscheidt best kent zal wegens uitleg wel naast de waarheid zijn.
Zooveel te meer dat ik mij zelf gevraagd heb, of ‘zijne muzikale opvoeding’ bij hem niet
veroorzaakt 't gene vele dichters ondervinden: 't geruisch van rythmus en verzenzang sleept
ze mede, en de uiting van algemeen gevoelen in zang van woorden dekt en duikt, voor eigen
oogen, lijnen, vormen en ontleding.
Dat zou ook uitleggen hoe Hegenscheidt's proza nader teekent, strenger lijnt en heviger
boetseert.
Wilde hij van ouder man eenen raad aanveerden, ik zou hem zeggen: als studie, voor uw
eigen, moest gij eens hier en daar eene brok uit Starkadd in proza schrijven, - natuurlijk zonder
Starkadd bij u te hebben, - en dan lijnen en boetseering vergelijken.
Ook nog zou ik hem zeggen: indien algemeene rijpheid gekomen was, toch zoudt gij best de
verschillige deelen ervan bewrocht hebben, geboetseerd en gekapt, volgens luim en stondige
veerdigheid; min naar doordragend werk.
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en gij vraagt: waar ziet ge dat? of waar meent ge dat te vinden?
Dat bepalen en vriendelijk uitleggen ware te lang. Het vroeg een halve volume.
Ik hoop het drama wel eens met u en Hegenscheidt te overlezen, en u, bij ieder

deel en stuk mijne gewaarwordingen en gevoelens, en de reden daarbij, met der
ooge te doen zien en met den vinger te doen tasten.
Hier toch ook wil ik u drij vier plaatsen wijzen waar blindheid voor lijnen, mist

boven kleur en diepwerk, mij blijven, en nood onvoldaan door gevoelen van
niet-vollen-groei.
- Het drama begint eigentlijk aan:
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Zoo dienend, diende Saemund weer zich zelf.
Voorgaande woord en daad zijn vulling, met onvoldoende reden als uitleg.

- Starkadd verschijnt.... spreekt voor de eerste maal.... en schildert zijn zelven. Hij
moet!

O koning, uwe woorden bruischen
Als zuiderwijn door mijne gloeiende aderen
...............

en:

Veel groote werken had ik reeds verricht.
.................
Ik bezie hem, bestare hem, en.... zie hem niet.
Ik tinte en teekene, met ieder gedacht en gevoelen, den man, en zoeke te vergeefs

de lijnen en den juisten lichtglans van zijn wezen en stand. Ik vinde hem niet, - en blijve
onvoldaan. Hoe is hij? Wie is hij?

En van hier begint ook die ‘te kort’ die verder nog accentueert.

- En zijn groote innige liefde voor Froth bloeit uit.... 'k en wete niet wat. 't Is eene
schaduwe in het licht, en er schemert in mij als eene half vrouwelijke liefde (voor
vrouw), met te veel innig genot en jubel. Nu en later blijft er, jegens Starkadd, in mij
iets onvoldaan, en tot het zien van dat volle wezen gerake ik niet. Unde et Quare?
- Het vernemen van den dood van Froth, uit den mond van Ingel en Saemund,

staat en gaat onvolwassen. - Verneemt Starkadd dien dood? - Inderdaad? - ‘O my
prophetic soul!’... Noch taal, noch teeken is volgroeid, noch woord noch daad, noch
lijf noch ziel. Ik ben angstig.
- Waaraan de liefde van Starkadd in Helga gegrepen heeft blijft donker enmysterie.

Dat hij, noodzakelijk, van haar ge-
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scheurd wordt, is klaar. Dat hij eens minde.... kan, in mij, niet voldaan worden.
Nergens klinkt in Helga een woord dat kan weêrklank zijn van, dat kan weêrklank
vinden in Starkadd's ziel.
- Ook bij Starkadd's wederkomst zal nergens, kan nergens, - bij zijne aankomst,

in zijn dolen - zielenood zijn naar Helga.
- Minder:
Het woord ‘Vriend’, aan Starkadd, moet uit de samenspraken. Gij zult mij alleszins

bewijzen hoe het een schoon en edel woord is. - Al waar en al wel; het moet er uit!
- Waarom? Dat wete ik niet; maar het moet er uit.
- Hier en daar en ginder....
Wij lezen Starkadd, niet waar?

HUGO VERRIEST.
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De jonge God

In de dagende zon een jonge God
zoo schoon als de zonne zelf,
met blikken blauw als 't hemelgewelf.
En hij rees als een reus met vlammend oog,
Een lach op de lippen en 't harte hoog,
Zijn stap dreunde sterk en hij tartte 't lot.

In het vroedende brein een nieuwe tijd
Geboren uit Liefde en Recht,
Door wil en wraak, geweld en gevecht.
En hij droeg eene wereld groot van daad,
Zijn zending bewust. Met vrij gelaat
Vervloekte hij 't veile en aanbad den strijd.

En hij ging door de wei vol zilvren doom
Op bloemen gespreid voor hem....
Toen lierde lauw de leeuwerikstem.
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En de beek loech zoo blij, de zon die schong,
De Schepping het Hooglied zoo weeldrig zong,
En de aarde werd jong in dien jongen droom.

Met de golvende lok, in blank gewaad,
Zoo rein als de versche sneeuw,
Ontsloot hij wijd de poorten der Eeuw,
En zijn liefde zong luid den forschen zang,
Dien mensch'lingen stamelden eeuwen lang
In 't donker, geknield naar den dageraad.

LEONCE DU CATILLON.
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Gedichten Herman Teirlinck

Het eeuwig Liedeken

Een eeuwig liedeken zingt in mij
En maakt mijn jeudig harte blij,
mijn harte blij....

‘Wees jong, wees jong, de lente lacht,
De weie is groen, de lucht is zacht,
Kindeke-Mei!....
Ei! Ei! zoo zei
dat liedeken...

Die stemme suist, en 't suizend avond
Gaat huppelend langs mijn ziele voort,
mijn ziele voort...

‘Wees schoon, wees schoon, de liefde wacht,
En de uchtend rijst in rozige pracht,
Kindeke-Mei!...’
Ei! Ei! zoo zei
dat liedeken....
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De zonne klaart, de zonne blinkt
'Wijl immer 't eeuwig liedeken klinkt,
het liedeken klinkt....

‘Wees vrij, wees vrij, een vrije man
Kàn wat hij wil, wìl wat hij kan,
Kindeke-Mei!....’
Ei! Ei! zoo zei
dat liedeken....

En valt dan de avond rondom mij,
Het liedeken zijgt.... komt dichter bij,
komt dichter bij....

‘Wees goed, wees goed, wees eeuwig goed,
Mijn eeuwig liedeken te gemoet,
Kindeke-Mei!...’
Ei! Ei! zoo zei
dat liedeken....
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Homeros

Ik wist niet dat ik zooveel hoop nog had,
En dat de winden nog zoo leutig loeiden,
En dat er bloemen nog zoo jeugdig bloeiden
In mijnen tuin met zonne alom bespat....

Maar 'k weet nu dat er ochtenduren zijn,
Waar groote woorden wonder-wiegend fluistren,
Maar 'k weet nu dat er avenduren zijn,
Waar 'k mijne ziel naar tochten voele luistren...

Er ruischen harpezangen in den nacht,
Die verre heldenstoeten begeleiden
En 't rijzen van de zonne voorbereiden....

En toch - al is het allenthalve zacht,
Omdoezeld in het droef rumeur daarbuiten -
Mijn ziele stormt en kan haar vreugd niet uiten.

HERMAN TEIRLINCK.
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‘La Sagesse et la Destinée’ van Maurice Maeterlinck

Moet men hem beklagen, die op sommige avonden aan den oever eener
oneindige zee tranen vergiet, of hem, die zijn leven lang binnen zijn eng
kamertje, zonder reden glimlacht?
Maeterlinck.

IK komwat laat met mijn indrukken vanMaeterlinck's jongste werk. Maar de verjaring
werd gestuit door het verschijnen der Nederlandsche vertaling: ‘Wijsheid en
Levenslot’, met inleidend woord van Dr. J.D. Bierens de Haan.
Een heerlijk boek! voelt men eerst, als men tien of twintig bladzijden heeft gelezen.

Maeterlinck hernieuwt zich, van uit de beschouwing komt hij tot de daad; hij zet zijn
wijsheid om in practisch leven; ja, er is wellicht iets mannelijkers hier dan in ‘Le
Trésor des Humbles’. En dan, die taal!...
De wonderbare lucht van ‘Le Trésor des Humbles’ is nog in u. Er komt nog een

weerschijn van haar zieleklaarheid, haar geheimzinnige milde morgenlicht tusschen
de zinnen van dit nieuwe boek glijden. Op voorhand zijt ge tot bewondering geneigd.
Het ontledend verstand, dat zich hier vóór diepere bronnen weet, houdt zich koes.
En gij laat u gaan...
Gij laat u gaan, en wiegen op de zuiver-wellende welluidendheid der taal. Geen

schokje komt u storen, zoo zacht is de rijzing
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die u meêvoert. En gij denkt alleen nog volgens het rustige gedein dier gedachten...
Dat duurt langer bij den een dan bij den anderen. Maar weldra ondervindt gij dat

uwe aandacht in vreemden sluimer gewiegd is. Die gestadige ernstige mildheid
vermoeit toch een weinig... Gij zijt misschien niet goed gestemd, gij legt voorloopig
uw boek van kant. Zonderling, hoe spoedig men zich van dat heerlijk boek verzadigd
voelt.
Ook wel zonderling, als men weer naar buiten leeft, met menschen, hoe spoedig

de heerlijke indruk tusschen de vele verwikkelingen van 't werkelijk leven flauwt en
vervliegt. Na enkele dagen heeft het boek zijne aantrekkingskracht verloren. Er zijn
werken, die uw ‘ik’ zoo vermeerderen, dat zij overal met u meêgaan, door smart en
vreugd, en in u voortgroeien. Maar dat vermogen om vele levens meê te leven, en
die geheime kracht van herwording, schijnt ‘La Sagesse et la Destinée’ niet te
bezitten.
Men begint te vermoeden dat er in dat werk iets ontbreekt, een essentieel iets:

wellicht die ‘sincerity’, waarvan Carlyle, een der meesters van Maeterlinck, zooveel
hield. Door haar wordt de geringste poging belangrijk, en eeuwig-van-leven. Maar
waar zij gemist wordt zal de fijnste kunst toch eindelijk onmachtig blijken.
Sincerity: 't is die oprechtheid der trouwe en frissche zielen, waardoor een wezen

zich één voelt, en die zijn minste woord of gebaar noodwendige waarheid geeft.
't Is de oprechtheid van een mannelijken kijk in de wereld, - van den eerlijken

eenvoud die niet op formules teert, maar de dingen zelf liefheeft, en de dingen
aanvaardt zooals ze zijn, zonder vreesachtig ómzien.
Maar Maeterlinck: durft hij wel het werkelijk tragische aan, gaat hij niet te dikwijls

uit spelemeien met het lieve droombeeld
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‘Geluk’ en de zoo inschikkelijke hersenschim ‘Harmonie’, is hij niet eens zijn eigen
willige bedrieger, en komt zijn boek wel, omdat het niet anders kón, en gehéél,
zonder kunstig gepeuter, uit een door-en-door ongeveinsd leven, uit een echte
open-lucht-ziel?
Men vat weer het boek aan, met wat scherper aandacht, men wil er achter komen:

Is het wel wat het scheen?
Neen: het is niet wat het scheen. En nu komt de natuurlijke weeromstuit. Men

moet het wel bekennen: men is bedrogen geweest. En eindelijk staat men vijandig
tegenover het werk: wellicht juist omdat er zooveel bekoorlijks in zingt, en het zoo
goed geschreven is.

Die stijl is betooverend; maar - proef hem wel, laat hem door u gaan: zijn klank, zijn
innerlijke klank, is zwak. 't Is een zoo behendig, een zoo glijdend en kronkelend en
vervloeiend iets. Men beseft weldra dat de gedachten, waaraan de taal een schijn
van mooi leven verleent, en al hebben zij soms een wel bepaalden vorm, toch niet
vast staan. Wordt eens een gedachte pittig en juist uitgedrukt (zie bijv. eenige
bladzijden over zelfopoffering), dan vangt het volgend hoofdstuk die weer op, verslapt
ze door flodderende herhaling, dan wordt ze nog eens omgekeerd, uitgerekt, weer
opgeblazen, met allerlei schoone vredige woorden, eindelijk worden er aangename
rookkringetjes meê gemaakt, altijd breeder opbevend, blauwig, blauwig... tot ge
bemerkt dat er van iets anders spraak is. Ik ontvang den indruk, dat daar heel
lankmoediglijk rond de zaak gedraaid wordt; niet: dat een man met zijn rijk en sterk
leven op mij aankomt.
Bij Renan voelde ik al soms dien bijzonderen handdruk van vele priesters of

dominees: een malsch-vleezige, poezelige, zalvende hand, die de uwe met zacht
aandringen blijft houden, en ze niet eer loslaat dan wanneer de
glimlachend-insluipende preek
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ten einde geraakt is. Maeterlinck heeft dezelfde hand. O dat één-tonige, zoetsappige
geredeneer over wijsheid en goedheid en gelatenheid en tevreden geluk, zonder
één kreet, één kréét uit de ziel!...
Wijze woorden zijn er genoeg, zeker, in dit boek. Maar - daargelaten dat zij door

den band wat schipperen, waar zij rechtstreeks de dingen moesten aangrijpen - wat
baten ons wijze ‘woorden’, als geen warme onder-strooming die bezielt? Het
uitgedrukte wordt enkel beteekenisvol door den toon der uitdrukking, door het diepe,
levende perspectief der zinnen, door den geheimen dampkring die er gesidder en
schakeering aan geeft, - door de na-trilling der scheppende kracht die ze voortbracht.
Maar in dit boek kan ik maar lastig ademen: al zijn er de vormen dikwijls onbepaald,
zij staan in een zeer schrale atmosfeer.
Nog eens: alleen wat noodwendig ongezegd moest blijven geeft aan 't gezegde

zijn echte waarde. En hier is het onduidelijke geen muziek in mij geworden. Want
‘La Sagesse et la Destinée’ is een werk dat vooral uit het hoofd komt. Het is van
iemand, zeker met veel talent en beleid en sympathieke zachtaardigheid begaafd,
die ernstig nagedacht heeft over veel boeken, maar zelf niet sterk geleden of
veelzijdig geleefd. Werd die ziel door het vuur gelouterd? Heeft zij, in de branding
van smartvolle en jubelende passie met het leven gevochten, eer zij in 'k weet niet
welken hemel van ‘zuiver Geluk’ is geraakt?
Onder de gedachten wil ik de stem hooren; en de stem die hier zoo kalm wijze

woorden spreekt heeft geen lichaam, geen ouderdom; zij is mager, zij dringt niet
van alle zijden op mij aan. Er is die ‘nagalm’ niet in, die nagalm van doorstaan wee,
van doorgestreden menschelijk leven, dien men nog verneemt in de sereniteit der
helden. En ik voel alleen wantrouwen tegenover een sereniteit waar die nagalm niet
door trilt.
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Ik hoor nu mompelen: hoeveel, met zulk een criterium, gaat er overblijven van de
hedendaagsche letteren?Moogt gij u wel aanmatigen, een zoo ruime ziel van elkeen
te vergen?
Zeker niet: maar ik verg die van menschen die wanen te weten wat het leven is!

en hoe men ‘gelukkig’ wordt! en zich houden, met een o zoo zuiver gebaar, als
reikten zij u hoogste wijsheid.

Die wijsheid, we moeten die eens nader bekijken.
‘Zoodra men zijne handen in onschuld wascht,’ zegt Dominee Bierens de Haan

in zijne inleiding, ‘zal men bekennen dat dit boek over het Geluk bovenal zuiver is.’
Nu ben ik er zeker niet bijzonder op uit, om de menschen door mijn onschuld te
verbluffen, maar waarom zou ik niet belijden dat dit talentvolle boek, als geheel
gevoeld, en naar de maat van het schoone leven gemeten, me tot de hoogere
literatuur volstrekt niet schijnt te behooren, - en heb ik dan het recht niet, het wat
koelbloediger te bepeinzen en te ontleden?
Zijne wijsheid vaststellen valt nogal lastig. Dit is, goddank, geene wijsheid die u

bij de keel grijpt. Wil maar eenige volzinnen vasthouden: zij slibberen weldra uit uw
handen, met een sierlijk gedein. Tracht de beteekenis van elk hoofdstuk in weinige
woorden saam te vatten; zoek naar de logische ontwikkeling van een dertigtal
bladzijden: overal die zelfde schuwheid voor vast overeind-staande beweringen,
overal die zalvende verzoeningszucht, die de strijdigheden, die zijn, in optimisme
wil oplossen, maar hoe voorzichtig, hoe voorzichtig! Op haar teenen gaan en slieren
de gedachten zachtjes rond, in bleeke, wijde, zwevende kleeren, onder
slingerfestoenen van soms zoo koude, willekeurige beeldspraak.... En zij fluisteren
hare waarheid op zulk eene wijze, dat een mensch met een fijn gehoor telkens
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meent te vernemen: ‘Dit is waarheid, voorwaar; maar het tegendeel is wellicht even
waar....’
Luister maar: ‘Laten we ons wennen te handelen alsof alles ons onderworpen

ware, maar in onze ziel steeds de gedachte levendig houden, dat we ons met
waardigheid moeten onderwerpen aan de groote machten, die we zullen ontmoeten.’
(blz. 42 der Nederlandsche vertaling).
En dit: ‘Men is eerst gelukkig en sterk in den afgebakenden kring van zijn eigen

bewustheid... Een mensch wordt grooter naar gelang hij zijn bewustzijn
vermeerdert,...’ enz. (blz. 18). Hoe rijmt dat met (blz. 126-127): ‘Hoe minder
nauwkeurig men weet, waarom men 't goede doet, hoe zuiverder dit goede is. Om
te weten wat een rechtvaardige waard is, moeten we hem vragen, waarom hij
rechtvaardig is: waarschijnlijk zal hij, die 't minst weet te antwoorden, de volmaaktste
zijn.’ En toch werd nog, blz. 109, de bewuste zelfopoffering beter genoemd dan de
onbewuste!
Enzoovoort: Men moet in zich de blinde macht van het instinkt verzwakken, doch

men doet dikwijls best maar liever zijn instinkt te volgen. Het hart zal naar de rede
luisteren, maar de rede naar het hart (zie onder anderen blz. 129): eene wijsheid,
zeker, die geene eeuwige beginselen overrompelen zal! De rede waakt voor de
open deuren, ‘waarachter de levende en instinktieve krachten van ons wezen in
gevangenschap liggen’ (blz. 56): de ‘instinkten van lager orde’ laat ze niet door, het
licht van hoogere instinkten moet ze aanvaarden. Doch ik zie niet in, dat al deze
literatuur eene beteekenis in zich draagt, zoolang ons niet geleerd wordt hoe we
onze lichte van onze donkere instinkten zullen onderscheiden, - of 't ware door Gods
genade, die echter alle wijsgeeren overbodig maakt.
Elk wat wils: de waarheid is altijd iets grooters en hoogers dan onze beste

verwachtingen (blz. 10). Doch staat, op blz. 71,
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een illusie die ons leven sterkt boven een waarheid die 't verlamt: ‘'t Is toch altijd
nog beter zich te troosten door middel van zinledige woorden dan zich in 't geheel
niet te troosten.’ Ik voeg er dadelijk bij dat we op blz. 134 weer juist het tegendeel
lezen: ‘In ieder geval is een ontmoedigende waarheid altijd meer waard dan de
schoonste bemoedigende leugen.’
Overal, 't onvereenbare te akkoord gebracht! Zoo merken we dra, als we die

levensleer willen vaststellen, dat haar strijdigheden niet door ongeval of miswas uit
te leggen zijn, maar wel een noodwendig bestanddeel dier levensleer uitmaken.
Juist de verzoening van 't onverzoenbare is haar kenteeken.
Want dit ‘boek over het Geluk’ wil ons vooral op 't hart drukken, dat er niets boven

den zielevrede gaat, en dat iedereen, in alle omstandigheden, dien zielevrede kan
bereiken. Nu zijn er zeker wel menschen te vinden, die zich niet afvragen of het
millioenvoudige incohærente dat we dit leven noemen tot een Eenheid herleidbaar
is, en of het verwarde geluid van 't krioelen van 't menschdom (altijd veranderend,
en elk mensch een wereld van nieuwe mogelijkheden) misschien op iets rijmt in
eene algemeene Welluidendheid der sferen; er zijn wel menschen, zeg ik, die zich
dat niet afvragen, maar in dien, voor ons eindeloos ongerijmden, duizeligen strijd
aller krachten, in die onophoudbare strooming van verschijnselen zonder waarom
of waartoe, in die onbeperkte zee van tegenspraak en twijfel, zich vermeien als een
visch in 't water, omdat hun element het tragisch geheimzinnige, onbevattelijke van
dit leven is, omdat hun behoefte aan 't oneindige steeds door hun goddelijken twijfel
gevoed wordt. Zijn zij ‘gelukkig’? Bekreun er u niet om: zij voelen hooger dan wat
men doorgaans ‘geluk’ heet. Maar - zij zijn uitzonderingen: de meeste geesten
vreezen de tochtwinden die gewaaid komen van den Oceaan der Antinomieën, en
zitten liever in een zachtwarm veilig kamertje. En om in de
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kalme lucht eener zachtwarme veilige sereniteit te ademen, moet dan hun wijsheid
niet, eerst en vooral, de tegenstrijdigheden der werkelijke wereld wegcijferen? En
alles omgeven met een fijnen schemeringsnevel van verzoening?
‘De Schrijver’, aldus spreekt Dominee Bierens de Haan, ‘onderwijst ons in het

diepere voelen en denken. Hij geeft een moraal voor de innerlijke actie, wanneer
hij openlegt hoe de wijze voelt en denkt... In dat boek,’ luidt het wat verder, ‘wordt
geleerd dat de wijze, door zijne aktieve resignatie (geen traaggeestige of apathische
berusting) het geluk in zijne handen heeft. Hij heeft een gouden schat, een eeuwigen
glimlach...’ enz. enz.
Ik wensch dat ‘boek over het Geluk’ anders saam te vatten: hier wordt geleerd

hoe de ‘wijze’, als hij 't zich maar makkelijk maken wil met eenige zoetelijke illusies,
al het toevallige en onsamenhangende, al het tragische van dit leven oplost in de
aangename tevredenheid zijner ziel.
‘Geluk’, zegt Maeterlinck: een woord dat veel kan beteekenen, - zelfs de sterke

levensbewustheid van den man, wien, midden in dit chaotische geheim der dingen,
het vertiendubbeld gevoel van zijn zelfheid rest, van dat eenvoudig en wonder feit:
ik ben, ik leef! - de vreugd van dat gestadig wisselend mirakel rond hem: het zijn,
de vormen! - 't bloedwarm woordlooze gejubel om de krachten die werken in hem,
- de machtige begeerte naar blijdschap of smart, om 't even! omdat zij hem
vermenigvuldigen, - den wellust waarmeê hij zich soms in een verdriet verdiepen
wil en verdrinken, om zich meer en grondiger te voelen, - o wellust die de hoogste
golving van 't rustloos leven zelf is en den dood uittart... Ja, dat mag ook ‘geluk’
heeten!
Maar wat heet ‘geluk’ bij Maeterlinck?
Hier en daar is 't een zeer onbepaalde abstractie, die zooveel
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ongelijksoortige gevoelens in zich begrijpt, dat het op eenzelfde lijn mag gesteld
worden met een inhoudloos begrip.
Doch bijna overal wordt bedoeld een zekere toestand van voldoening, iets als het

‘puur geluk’ dat ons heden door zooveel armbloedigen wordt voorgehouden: in al
het wreede, absurde, onverklaarbare van den wereldloop, een voorwendsel
ontdekken - zij 't door spitsvondigheden - een voorwendsel tot geruster, zwevender
houding, tot meer kalmte. Eerst en vooral, een vast vertrouwen in al het gebeurende;
wat er ook voorvalle, een casuïstisch vrijpleiten van 't lot. En let wel: Maeterlinck
heeft nergens het onderscheid willen merken tusschen het noodlot waardoor de
onverschillige natuur, en dat waardoor de samenleving zoovelen in het nauw dringt.
De zaken gaan recht: wij glimlachen. Zij gaan krom: wij glimlachen nog! Hebben wij
niet ‘den eeuwigen glimlach’! Toeval, of een menschenwil, late het meest
onverwachte op ons neêrbonzen: wij beseffen nog niet wel wat 't in zich draagt,
maar wij weten op voorhand dat het ons des te meer gelegenheid tot glimlachen
gaat bieden, en nemen er genoegen meê. Afgezien van wat meer bewustzijn, waar
is hier het verschil met de ‘traaggeestige of apathische berusting’?
O mager ideaal, uit gemakzucht geboren! Zouden dan al die raadselachtige

krachten, die, nu in samenwerking en dan weer niet, ons wezen gedurig vervormen,
geen ander doel hebben dan.... zielevrede?
‘Het hoogste doel der wijsheid is juist, het vaste punt van het geluk in het leven

te vinden’ (blz. 96). Heeft Maeterlinck zich daar door een te krasse uitdrukking zijner
meening laten verleiden? Want twee bladzijden verder: ‘Aan 't einde aller wijsheid
van den ongelukkige staat de hoop op geluk; aan 't einde van die des ongelukkigen
staat enkel de wijsheid. Indien het doel der wijsheid is, 't geluk te vinden, dan kan
men alleen
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door gelukkig te zijn, te weten komen, dat dit doel enkel in haar zelve ligt.’ En zelfs
op blz. 99 (zoo kan elkeen er 't zijne uit halen): ‘'t Is van meer belang voor de ziel
de waarde van eenig geluk te kennen, dan dit te bezitten.’ Ik meen aldus de gedachte
van Maeterlinck juist weer te geven: Geluk is het doel der wijsheid, wijsheid is het
doel van 't geluk....
Goed: stellen we vast dat wijsheid geluk is, en geluk wijsheid; dat onze wilde

verlangens tot zwijgen kunnen gebracht worden, en dat een volkomen aanpassing
van ons zich altijd ontwikkelend wezen aan het eeuwig bewegende, eeuwig zijn
gang gaande leven mogelijk is; stellen we vast dat we 't leven met een glimlach van
verzoeningmoeten aanvaarden, omdat het toch beter is, dan wat we ervan begrijpen:
dat geloof berust op de illusie, beleden of niet, van een geheimzinnig samenstreven
aller krachten, van eene zedelijke ‘wetmatigheid’ der wereld, van eene immanente
rechtvaardigheid van 't lot, - de illusie dat het leven een zin heeft, een zin dien we
vatten kunnen.
‘Voor hen, die van de hoogte neerzien.... schijnt het natuurlijk, al het mogelijke te

doen om datgene te verbeteren wat wij de rede, de gerechtigheid der aarde, 't instinkt
van de planeet mogen noemen. Zij weten, dat hier “verbeteren” in den grond der
zaak niets anders is dan ontdekken, begrijpen, eerbiedigen. Bovenal stellen ze
vertrouwen in “de idee van het heelal.” Ze zijn overtuigd, dat elke poging ten goede
hen nader brengt aan den geheimen wil des levens...’ (blz. 13-14).
Gewis, Maeterlinck heeft de oude teleologie van zich geworpen: hij loochent dat

de mensch het middenpunt van alles is, dat zijne volmaking het doel van het al-leven
is. Maar verder durft hij niet: een doel moet er toch zijn! goed en kwaad bestaat,
ook buiten den menschelijken geest... En zoo blijft hij steken in de goddelijke ‘idee’
van het heelal.
En gewis, te grof is voor Maeterlinck het volksbegrip der
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Voorzienigheid, die zaligheid uitdeelt en onzaligheid naar 't goede en kwade dat er
verricht wordt. Maar die troostende begoocheling kan hij kwalijk missen, en hier is
ze toch, onder subtieleren vorm opgefrischt: ‘Ons instinkt zegt ons omtrent het geluk,
dat het onmogelijk anders kan, of hij, die zedelijk in zijn recht is, is gelukkiger, dan
hij, die onrecht doet’ (blz. 140). Minder eene algemeen vaststaande waarheid dan
een vrome wensch, die langzamerhand bij velen iets werkelijks heeft kunnen worden,
al zal zich juist de zedelijkste mensch het minst om zijn braafheid verheugen, en de
misdadiger, door herhaling zijner misdaden, telkens minder van wroeging hebben
te lijden. 't Is ook om dien vromen wensch dat ‘le bonheur dans le crime’ a priori
een zeer onwaarschijnlijk iets genoemd wordt (blz. 133); wat enkel bewijst dat
Maeterlinck meer houdt van zedelijke schemata dan van de onberekenbare
verscheidenheid, 't onbegrensd ontwikkelingsvermogen der menschelijke gevoelens.
Misschien bestaat er een harmonie der dingen, een evenwicht aller zedelijke

machten; misschien is goed en kwaad iets meer dan een betrekkelijk begrip met
de maatschappij geboren, naar de maatschappij gewijzigd; misschien is er eenWet
der wetten, - maar wie weet het? Wat ge weet, vat het al samen, waag de uiterste
gevolgtrekkingen: waar is de Wet? Wat leidt er ons naartoe? Welke brug over den
afgrond? - Ja, de ‘goddelijke idee’ van het heelal is misschien geen schim, - maar
welk menschelijk oor kan duidelijk het gezang der sferen vernemen? Eerst dan,
wanneer we onze oogen sluiten voor onze wreede grootschheid van het leven, -
als ging ons hartje stukpopelen! - eerst dan meenen we, dat we eene algemeene
waarheid in een kooitje kunnen vangen; dat we dat leven kunnen meêdragen in het
doosje van ons braaf-verzoenend optimisme.
Ik neem aan dat de neiging van den geest naar ‘wetmatigheid’, naar eenheid,

bestaat, en reden van bestaan heeft, en dat
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een overdreven wantrouwen tegenover die neiging zwakheid zou wezen. Zij is een
middel van het verstand om altijd meer wereld in zijn bezit te krijgen, in zijn macht
te bewaren. Maar zij wordt gevaarlijk, als zij den mystischen achtergrond aller
wetenschap vergeet, als zij den geest gevangen houdt in zachtkleurigen waan,
geboeid door zijn eigen verbeeldingen, als zij hem vernauwt en verarmt, wat laffe
illusies over zijn oneindigen twijfel laat heerschen.
Elkeen heeft zeker het recht, op illusies te teren, en wie is er, die dat recht niet

gebruikt? Moest ik al de menschen aanpakken, die een ‘idee’ van 't leven noodig
hebben om naar te leven!... Geloof wat ge wilt, als't geloof uw ziel verruimt. - Maar
het optimisme van Maeterlinck verkleint, verzwakt. Hoe wonderzinnig mijn bewering
schijne, het is een verarming van 't innerlijke leven.
Er is iets onzekers aan, vreesachtigs, huichelachtigs. Het wil zichzelf bedriegen.

Zijn glimlach is gedwongen:
‘Essayons d'abord de sourire pour que nos frères apprennent à sourire, et puis

nous sourirons bien plus réellement en les voyant sourire’ (blz. 145).
Glimlachen kost inderdaad niet duur, als men op voorhand vast besloten is, zich

met àlles tevreden te stellen: ‘Al wat bestaat vertroost en versterkt den wijze,
want...(de Nederlandsche vertaling is hier minder juist) car la sagesse consiste à
rechercher et à admettre tout ce qui existe’ (blz. 151 der vertaling, 210 van 't
oorspronkelijke); en als ‘de wijze’, sprekend, let wel, van een maatschappelijk
verschijnsel, met overtuiging vaststelt: Gebeure wat wil, ‘wat gebeuren zal, zal het
gelukkigst zijn’ (in hoofdstuk IV). De orde der samenleving, ik heb het al bemerkt,
stelt Maeterlinck gelijk met de orde der natuur. Hij berust niet alleen in den
algemeenen loop der wereld, maar ook in al wat de menschelijke geest heeft
voortgebracht, - ook in deze maatschappij
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van sluw-dommemacht en lafhartigheid, dezemaatschappij doorkankerd van leugen
en goudzucht:
‘Naarmate gedacht en hart ruimer worden, spreken ze minder vaak van

onrechtvaardigheid, 't Is goed tot zichzelven te zeggen, dat met betrekking tot ons
alles in de wereld zoo goed mogelijk is, daar wij toch de vruchten dier wereld zijn’
(blz. 135).
Ons geweten is gerust, - het moet gerust zijn! Hoort gij 't liefelijke koor der

afgesloofde moeders en der kinderen zonder eten? De wanhoopskreet der mannen
streelt ons oor. Ja, dat hoort zoo; het kan immers niet anders! Heel de wereld loeit
in opstand, heel de wereld staat in brand... en Maeterlinck wandelt daar zoetsappig
tusschen met zijne ‘uitnoodiging tot den glimlach’, en spreekt zalvende woorden
van verzoening en geduld.
Ik zeg het u, voorwaar, àlles is goed zooals het is, - en dat alles nu eens anders

ware, dan zou 't ook wel zijn:
‘Het komt er maar op aan, te leven alsof men altijd aan den vooravond ware van

de groote ontdekking... Dit is zeker, dat ze beter zal zijn dan onze beste
verwachtingen, want als ze er al van afwijkt, of zelfs ze tegenspreekt, dan nog zal
ze ons door het feit zelf, dat ze ons de waarheid brengt, iets grooters, hoogers, iets
nog meer in overeenstemming met de menschelijke natuur brengen dan 't geen we
verwacht hadden’(blz. 9-10).
Dit of dat is goed, maar werd het tegendeel ons opgedrongen, wij zijn bereid het

als even goed te aanvaarden:
‘Waarschijnlijk is niets noodzakelijk, niets onmisbaar, en als de ziel het genot niet

meer kon smaken van het goede te doen, omdat 't het goede is, dan zou ze een
andere, nog reiner vreugde vinden’ (blz. 128).
En twee bladzijden verder:
‘Als het lot zonder uitzondering rechtvaardig was tegenover den wijze, dan zou

dit zeker volmaakt zijn om het feit zelf, dat

Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 4



110

het zoo was; maar nu het onverschillig is, is dat nog beter en misschien grooter’.
Men ziet het, die levensleer houdt steeds eene achterdeur open, langs waar we

kunnen wegsluipen, als de... niet-glimlachende Werkelijkheid op ons aankomt, en
ons ten strijde daagt.

Een levensleer wordt niet alleen voortgebracht door onze zuiverste voorgevoelens,
door de hoogste klaarten onzer ziel: onze dagelijksche lucht, met haar nevels en
flauw gestraal, heeft meêgewerkt tot haar langzamen groei. Aan den wortel van
onze alleredelste woorden zijn dikwijls maar veel kleine feitjes van ons halfbewuste
gewone gedoe te vinden.
Als ik nu dit boek, ‘La Sagesse et la Destinée’, van al zijn schrandere smijdige

kunstigheid ontdoe, van zijn literairen schijn, wat steekt er onder? Veel milde en
mooie gevoelens, zeker, maar ook veel lamlendigheid.
Want de levensbeschouwing die zegt: Alles is wel; wat is heeft altijd gelijk, - en

daaruit die practische moraal afleidt van de ‘actieve’ onderwerping: dat is eigenlijk
niets meer dan de makkelijke levensbeschouwing en moraal van den rijken
‘bourgeois’, die geen reden tot klagen heeft, en vooral niet opgepord wil worden uit
zijne tevredenheid.
Neen, de Maeterlincksche vaseline zal nooit die geestelijke olie zijn,
Qui prépare les forts aux saintes voluptés!

AUGUST VERMEYLEN.
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Guido Gezelle
(1 Mei 1830 - 27 November 1899).

Brand los, mijn hert, van al dat uw
gevlerkte vlucht ombindt;

brand los van kot en ketens; nu
de weenende ooge ontblind!

Brand los, mijn ziel, 't is nu, 't is nu
dat de hemelvaart begint!...

Die mond zal zwijgen voortaan... De dood kwam stil en zacht dat zuivere leven
besluiten.
Die zoetgevooisde mond, met den bedroefden plooi, - dat zoo levendig gezicht,

schuchter, maar met eene eigen strenge zekerheid in zich, - dat deemoedig maar
edel hoofd, dat al de schoonheid van Vlaanderen in zich droeg, - het zal nu in de
gedachtenis der menschen geprent blijven, met dìen blik, met dìen plooi,
onveranderlijk, sinds de klaarte van den dood er is overgekomen.
Liefderijke grijsaard met het onwankelbare hart, - met zooveel leed verzegeld in

dat hart, wiens frissche bronnen heel het land omspoelden onder tintelend
stralenspel!...
Hoe gevoelig ook, - er waren hoogten in hem, waar de kwaadaardigheid der

middelmatigen niet meer kwetsen kon: 't is het rustige avondlicht dier hoogten dat
hem nu geheel omgeeft, voor eeuwig. En van alle torens mag de doodklok
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hem uitluiden, er klinkt over dat schoone volle leven als een ver triomf uit haar
bronzen kelen.
Voor Gezelle is er geen dood voortaan: zijne zielemuziek zal zich overal

uitspreiden, en nieuw leven zal er altijd altijd uit wellen. Schijnen zij ook het thans
niet te voelen, die onrechtvaardig geweest zijn tegen hem?
Waarom moest Guido Gezelle eerst in den dood zegevieren?
Brugge, Kortrijk, richten hem standbeelden op, er zijn plechtige betoogingen van

stadsbestuur, geestelijkheid, Academie... Maar die onbekende vrienden, waar toch
waren zij, toen hij nog leefde, die fijnstbesnaarde aller kunstenaars, die wel door
gansch het Westvlaamsche volk gelezen werd en herlezen, maar het in zijn
priesterambt kwalijk kon brengen tot onderpastoor, en door de kritiek gedurende
bijna veertig jaar genegeerd werd?
Wat ook die onverwachte bewonderaars in hem zullen verheerlijken, - den

katholiek, den geleerde, den flamingant...: Gezelle was en is, eerst en vooral, de
grootste dichter van Vlaanderen. Zorgen wij nu, dat hij eerst en vooral, als de grootste
dichter van Vlaanderen gehuldigd worde!
Al lang genoeg heeft ons volk, boven alle officieelen en critici, in Gezelle's Werk

leeren voelen dat het Vlaamsche land en de Vlaamsche ziel een bijzondere op
zichzelf levende schoonheid dezer wereld is; een schoonheid, waarin wij allen elkaar
kunnen herkennen en liefhebben.

AUGUST VERMEYLEN.
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Aan den Lindeboom

Voor Frank Lateur

O! wat schoon -, wat bolgekruinden
lindeboom

van verre ik staan zie, blinkende in den
morgendoom!

Heel is hij gewelkerd al, en
duizendvoud

van verwen, langzaam afgesleten
guldengoud.

Dag en schijnt er op, noch noensche
zonneglans:

't is vochtig en de hemelkomme is
duister gansch.
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Doch, ik zie mij, zonnewijs in
't nedergaan,

die najaarsche, ei, die bolgekruinde
linde staan.

Ringsom rijzen hooge en groote
zwart en zwaar

getakte boomen, naast die lieve
linde daar.

Diepe schaduw schieten ze en een
donkergroen

gewelf zij om het wezen van die
linde doen.

Wees gegroet mij, nauwlijks uit den
morgendoom

erkenbaar Lieve-Vrouwken, aan den
lindeboom!

Sente, 29. X. '98.

GUIDO GEZELLE.
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De ‘Fête romaine’ van Erasme Raway

I

HET werkelijk groote kunstwerk is altijd de uitdrukking eener Idee; wil men deze
bewering op de muziek toepassen, dan moet zij nader bepaald worden. Idee
beteekent hier niet de afgetrokken gedachte; de Idee die wij in een kunstwerk zoeken
is een eeuwig levend wezen; elk vrij mensch, in welken tijd ook, kan zich tot haar
verheffen.
Want onze geest wil verder reiken dan de gewaarwordingen; onder haar

onophoudend heen-end-weer wil hij de eeuwige grondvormen der dingen
terugvinden, de algemeenste betrekkingen, die voor de rede als het ideaal gehalte
van 't heelal uitmaken. En wie nadenkt beseft wel dat die Ideeën, waardoor de
dingen worden beheerscht, niet voortvloeien uit de vinnige verbeelding van den
wijsgeer, maar dat zij de werkzaamheid van heel den menschelijken geest hebben
doen ontstaan, in wetenschap als in kunst, op 't gebied der beschouwing zoowel
als op dat der practische moraal.
Mogen wij dan niet met nieuwe zekerheid beweren dat elk werkelijk groot

kunstwerk de uitdrukking eener Idee is, en dat integendeel een compositie die geen
Idee uitdrukt, geenszins als kunstwerk mag gelden, hoe behendig ook haar vorm
zij? Er zijn gewrochten die door de eeuwen heen altijd jong blijven en trillend van
leven; de geslachten vergaan, de uiterlijke betrek-
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kingen tusschen demenschen veranderen, en die gewrochten blijven staan, grootsch
onwankelbaar, in de atmosfeer der schoonheid; andere, die vooral den invloed van
hun oogen-blikkelijke omgeving ondergingen, bevredigen alleen nog de
nieuwsgierigheid van geschiedkundige of oudheidkenner.
Deze opmerking is niet alleen voor schilderijen, bouw- en beeldhouwwerk van

waarde, maar ook voor de muziek. Er zijn muziekstukken waar een Idee uitstraalt:
zij zijn, en vergaan niet, - zooals de Ideeën zelf, die eeuwige betrekkingen zonder
welke alle menschelijke rede onbegrijpelijk zijn zou.
Men vatte wel mijn bedoeling: de symphonische schetsen, die de gedachten van

een dichter of een wijsgeer in tonen willen omzetten, mogen niet als
Ideeën-kunstwerk gelden. ‘Programma muziek’ is geenszins muziek die de Idee
wekt. Het verschil tusschen beiden is hemelsbreed. Een programma is een
kunstmatig perspectief dat de kunstenaar naar eigen lust uitkiest. Wilde hij maar op
de meest eenvoudige en rechtstreeksche wijs zijn zieletoestand weergeven, hij zou
de Idee nader bijkomen. Maar worden in een kunst uitdrukkingsmiddelen aangewend
die het wezen dier kunst vreemd zijn, dan verduistert men de Idee, dan legt men
zich vrijwillig de taak op, in het donker rond te dwalen; de uitvinders van het
symphonisch-gedicht-met-programma, waaronder Liszt en Berlioz, hebben de
muziek tot een kunst van min of meer knappe middelen doen ontaarden; achter de
stoffelijke middelen verdwijnt de geest der muziek; wanneer zij aldus opgevat wordt
brengt ons die kunst, in schijn zoo ingewikkeld, tot ik weet niet welk stamelen terug,
tot de geluids-nabootsing, tot de muzikale gewaarwording van den Kaffer.
Hoe wordt de Idee door de muziek in ons gewekt? Men ziet makkelijk in dat de

beeldende kunst zulks kan: het symbool sluit de schoonheid van den vorm niet uit,
en laat eten luister der Idee doorschemeren. Maar de muziek?
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Wij antwoorden: de muziek geeft ons de Idee op rechtstreekscher, maar niet zoo
stoffelijk bepaalde wijze. De uitdrukking eener Idee is voor ons onafscheidbaar van
beeld en gevoel. Het beeld mag zoo afgetrokken, zoo schematisch mogelijk worden,
zoo subtiel zelfs dat het niet anders meer is dan het woord: het blijft altijd een beeld.
Het zal mij makkelijker wezen, de Idee welke een schilderij of een beeldhouwwerk
voor mij vertolkt duidelijk te omschrijven, dan de Idee die onder het muziekstuk leeft.
Maar het gevoel ook heeft de macht om de Idee in mij wakker te roepen; niemand
onder ons is een lichaamlooze geest, en de Ideeën worden even dikwijls beleefd
als verzonnen; het grootste aantal onzer gevoelens zijn afhankelijk van onze
gewaarwordingen, van hetgeen gedurig vergaat en verandert; maar de sterkste en
edelste belichamen in ons organisme de liefde voor de Idee; het gevoel der
gerechtigheid, het gevoel der harmonie, bepalen streng de daden van hen die door
dat gevoel bezield zijn; en zulk een gevoel is de belichaming, in ons, van Ideeën
die uit de rede van een vrij man nooit verdwijnen.
Een gevoel wordt ingegeven op rechtstreeksche wijze, door middelen die het

organisme dadelijk treffen; zoo werkt op ons de muziek; dit of dat gevoel staat niet
afgezonderd in mijnen geest; ik heb het al ondergaan, het hangt samen met zekere
zieletoestanden; het kan ons die zieletoestanden herinneren en die weer opwekken.
Een draaiorgel komt onder ons venster een oude wijze malen; waar hebben wij die
gehoord? Hebben wij ze ooit gehoord? En toch, welke vreemde waan bemachtigt
ons: verre droomerijen voeren ons mede, heel een wereld stijgt in ons weer op.
Wanneer het muziekstuk, door zijn macht van suggestie, gevoelens wakker roept
die binnen de sfeer onzer onbewustheid in nauw verband tot de Ideeën staan, dan
heeft het dezelfde uitwerking als een groote statue of schilderij:
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de Idee, voortgetooverd uit de diepten onzer ziel, richt zich op en grijpt ons aan door
een geweldig visioen; zij gloeit op tot een uitbarsting van al de menschelijkheid in
ons; beelden maken haar bepaalder, terwijl gevoelens haar verlevendigen, en zoo
heerscht zij voor een oogenblik met heel de diepe plechtigheid der decisieve en
zeldzame dingen.
Weinig menschen zijn vrij genoeg om zulke oogenblikken te willen, weinig werken

machtig genoeg om die te wekken. Maar als zoo'n werk geschapen wordt, dan
vervullen wij een dankbaarheidsplicht door het als geniaal te begroeten.
En zulk een werk is de jongste compositie van Raway: La Fête romaine.

II

Uit de dagbladen weet eenieder wat het onderwerp is: de viering der heidensche
godsdiensten.
De ‘Fête romaine’ is het tweede bedrijf van den eersten dag van ‘Freya’ (lyrisch

drama in twee dagen). Het is een godsdienstig heidensch feest, ingericht door den
proconsul Claudius, een aanhanger van de krijgspolitiek en den ouden godsdienst
van Rome; het wordt gegeven ter eere van Valerius, een Christen dien keizer
Constantinus, wenschende de politiek van Gallië te wijzigen en er de gewelddadige
heerschappij van het heidensch Rome door den christelijken invloed te vervangen,
als opvolger van Claudius naar de Gallische legers zendt.
Dit feest moet den geest der Grieksch-latijnsche wereld-gedachte samenvatten;

het is niet een eenvoudig ballet, maar geeft de oude godsdienstige gevoelens weer,
en tracht het gewicht ervan en de beteekenis op concrete wijs uit te drukken.
Het grondonderwerp der ‘Fête romaine’ is de viering van de heilige geestdrift, van

den grooten levensdrang en 't geloof dat de dingen aanvaardt; de dood zelf is slechts
een vervorming van
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het leven: aldus wordt hij opgevat door de heilige geestdrift die het individu vernietigt
in de oneindige vreugd der natuur; want de natuur openbaart zich door een gestadige
wording, zij schept en verdelgt tegelijkertijd.
Rond den mystischen eeredienst van den asiatischen Dionysos, den god van de

heilige geestdrift en de vruchtbaarheid der natuur, scharen zich aan den eenen kant
Aphrodite, wier beteekenis ongeveer dezelfde is, en Demeter, de godin die den
oogst doet groeien; - aan den anderen kant de jagende en vernielende Artemis, en
Arês, de god van den krijgswaanzin, van de woede en den dood; eindelijk komt de
dithyrambische Dionysos, bron der Grieksche tragoedie. De dithyrambus verheerlijkte
Dionysos' smarten en triomfen.
De ‘Fête romaine’ is een dramatisch tafereel, met orkest, gemengd koor enmimiek.

De rol van 't orkest is hier niet die van een eenvoudige begeleiding of een
commentaar, maar stemt veeleer overeenmet de rol die het in de symphonie vervult.
De koren zingen hymnen ter eere der hierboven gemelde goden; op het tooneel
blijven die koren onbeweeglijk, maar gedurende de zangen en de ontwikkelingen
der orkestmuziek wordt door bijzondere groepen, van de koren onderscheiden, een
pantomiem gespeeld. De bewegingen van dat gebarenspel stemmen overeen met
den muzikalen rythmus, en 't geheel der symphonie behoudt die eenvoudige en
plastische lijn, die door de gedachte der heidensche schoonheid verondersteld
wordt.
Als ik nu, door buitenwereld noch eigen gedachte afgeleid, mijn aandacht op het

werk samentrek, en niets anders meer hoor dan dat werk, dan is 't of een uiterst
aangrijpend gevoel van vrees en angst mij langzaam overweldigt: elke dier
godsdienstige hymnen, verloopend in trage en plastische opvolging, met bijna
zichtbare houdingen, heeft een verschillend karakter, bepaald door 't karakter der
godheid die ze verheerlijkt, en alle
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toch spannen ze sterker en sterker steeds in mij het gevoel, dat reeds uit de eerste
hymne was ontstaan: ik ben beheerscht door een macht, waarvan ik deel uitmaak,
en die toch meer is dan ikzelf: 't is het noodlot, 't is de eeuwige wederkeer, 't is het
leven en de dood, die strijdige maar identische begrippen: wat heden leeft is geboren
uit wat gisteren stierf; de Idee die leven en dood bezielt en verbindt is de Idee der
noodwendigheid, der noodlottige wet; ik ben haar onderworpen; vreemd genoeg,
zij wordt bewust in mij, en die bewustheid zelf zal weldra de vrees beheerschen
welke uit die Idee geboren was. Dat gevoel van 't onvermijdelijke, in mij gevormd
door 't bewustzijn der noodwendigheids-Idee, nooit heeft iemand het met zoo'n
aanhoudende kracht opgeroepen: het stijgt, het stijgt tot duizelige hoogte, met
antiek-strenge zuiverheid, onberispelijke schoonheid en grootheid. Op wijsgeerig
gebied ken ik niets, buiten die heerlijk opgebouwde Ethica van Spinoza, dat op mij
zulk een afdoenden indruk kon maken.
Is de lijn helder, het polyphonische werk der ‘Fête romaine’ draagt er evenveel

toe bij om dat hooge gevoel, het gansche gewrocht door, onafgebroken te
onderhouden. Door de polyphonie, door de samenschikking en de harmonizeering
der thema's in de onderscheiden deelen, door de vondsten der instrumenteering,
door de kleur der orkestpartijen, treedt Raway als hernieuwer onzer muziek op. Om
er zich rekening van te geven moet men de partituur in handen gehad hebben: de
uitvoeringen die we te Verviers en te Brussel hoorden waren in dit opzicht volstrekt
gebrekkig. Kon het anders? Het orkest had zich met de nauwkeurigste zorg op een
lange en grondige studie moeten toeleggen; en had dan nog zulk een studie, in
België, den gewenschten uitslag kunnen opleveren? Wij moeten het wel bekennen
(de Duitsche Kapellmeister bemerken het allen), welke hoedanigheden van klank
en levendigheid onze orkesten ook

Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 4



121

bezitten, rythmus zit er niet in; ik spreek niet van den ruwen, stoffelijken rythmus,
maar van die juisheid, die zekerheid, die zuivere beweging van den muzikalen zin,
die alleen maar verkregen wordt als elk instrumentist zijn partij begrijpt en speelt
als een verstandig solo-speler, die tegelijk de dichterlijke atmosfeer en de plastiek
van een zin vat; die weet, wanneer die zin begint, wat zijn bijzonder wezen uitmaakt,
en wel zorg draagt dat er lucht en licht door zijn zang omloopen. Ongelukkiglijk heeft
in dit opzicht het grove der hedendaagsche muziek den smaak bedorven, en een
Belgisch muzikant zal even slecht Mozart als Raway uitvoeren, - en wel bijzonder
slecht die werken, waarin de rythmus het meest heeft uit te drukken, en de fantazie
op haar minimum teruggebracht is.
Daarom kan men de schoonheid der ‘Fête romaine’ niet volkomen beoordeelen

naar de vertolking die er tot nu toe van gegeven werd. Toch heeft iedereen kunnen
vatten, dat hij zich voor een werk bevond waar een Idee uit afstraalt; die Idee, nog
onbewust in den eeredienst van Dionysos, is heden tot bewustheid gestegen; het
is opvallend dat, onafhankelijk van elkaar, op grondverschillende kunstgebieden,
in verschillende landen, twee groote scheppers, Nietzsche in Duitschland, Raway
hier, dezelfde waarneming hadden der Noodwendigheid die leven en dood
vereenzelvigt, der EeuwigeWederkomst; beiden hadden ook genoeg zieleklaarheid
om, door die Noodwendigheid heen, de Vreugde te voelen, het Leven. Schopenhauer
en Wagner, door dezelfde Idee bezeten, hadden er het tragische van ondergaan;
hun gevoel was anders, het geheel waar dat gevoel deel van uitmaakte was dus
ook gewijzigd geweest, en de Idee had een ander zedelijke beteekenis ontvangen:
het ongeluk dat den levenswil aankleeft, en de eindelijke hoop op een zaligmaking,
die den mensch zou komen verlossen van de gedurige tragoedie van den
levensdrang, en hem den vrede zou schenken in de heiligheid,
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de zuivere beschouwing: dat was het laatste boek van De Wereld als Wil en
Voorstelling, en dat was Parsifal.
Raway heeft een andere betrekking ontwaard, een andere Idee, die, nevens den

tragischen zin der dingen, in het leven bestaat: het bewustzijn zelf der
Noodwendigheid wekt de Vreugde; want, zoo er iets sterft, het leven zelf blijkt eeuwig.
Dit is bijna een spinozistische gedachte. Het individu heeft weinig gewicht: 't is
midden in de sterkste levensvervoering dat de krijgsman zichzelven aan Arês offert;
en de viering van Dionysos' eeredienst eindigt in een wervelwind die alles meêrukt.
In die bedwelmde geestdrift wordt door de Bacchante het Leven tot het uiterst
verheerlijkt, op den stond zelf dat de goddelijke geestverwarring haar bemachtigt,
en in haar het tragische lot vervangt door het vergeten van zichzelven, door den
waanzin der beweging, de vreugde van al wat uit den dood zelf herleven moet: de
Eeuwige Wederkomst.

III

Uit de bepaaldheid der opvatting vloeit de bepaaldheid der verwezenlijking. Wij
willen hier trachten, een vluchtig overzicht der muzikale ontwikkeling van het werk
te geven.
Een zin, ruw als een fanfare, stijgt op: 't is het krijgsthema, dat het feest opent,

en met den val van dit eerste thema brengt de polyphonie een muzikale ontwikkeling
meê, waarin de typische rythmus van den dithyrambischen Dionysos telkens en
telkens weer terugkomt.
Dan, de stilte; en met wijdingsvolle plechtigheid vangen de snaarinstrumenten

een zang aan, een choraal gelijk; de atmosfeer is warm en lichtend: een
Middellandsche zee.... Weldra worden de accenten korter en barsch, de bewegingen
ongeruster; gij voelt u onverwachts aangegrepen door den zonderlingen, driemaal
herhaalden dithyrambe-rythmus, dadelijk gevolgd door
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het thema van Dionysos, dat u vernielt in een gevoel van macht en onuitsprekelijk
leven.
Dan verschijnt de mystische Dionysos. Een solo van den Engelschen hoorn geeft

het thema aan, eenvoudig, tonaal, zonder gezochtheid, en door zijn schoonheid
werkelijk Grieksch van lijn. Een hervatting van 't orkest brengt ons weldra tot de
koren; en van nu af wordt een dubbel karakter, dat het geheele werk door aanhoudt,
bevestigd: de plastiek, die de ‘Fête romaine’ buiten alle vergelijking met de
hedendaagsche werken stelt, en de bijna noodlottige logiek der ontwikkeling. De
koren zijn niet naderhand bijgevoegd, zij zijn uit de bewustheid zelf van het werk
gesproten, en vangen aan juist waar het moest.
Wat een aangrijpende ontroering in dienmystischenDionysos! Het gezang omgeeft

u, glijdt, omhult u als een onvoelbare aanwezigheid waartegen gij u niet verweert,
gij staat ontwapend voor haar.
De Dionysos-gedachte wordt voortgezet in de hymne aan Aphrodite; ernstig,

statig: hier wordt de ‘Moeder aller dingen’ verheerlijkt. En altijd ontwikkelen zich de
hymnen op demeest rechtstreeksche wijze, met een tonaal karakter dat nooit afwijkt;
geen nutteloos bij-effect, geen technische kneep; de zinnen zijn bepaald als de
lijnen van een Griekschen tempel; met schakeeringen van licht en schaduw, -
schaduw waar nog licht in gloort; niets gezocht of alledaagsch; een onvergelijkelijke
bescheidenheid in de orkestratie: en toch heeft deze meer weg van de symphonie
dan van de Wagneriaansche kunst; men denkt aan Bach en aan Mozart, zoo sterk
en vast is de lijn. De over elkander stijgende koren en de opklimmende
orkestmotieven, waarmeê de ontwikkeling der gedachte van Aphrodite eindigt,
bereiken een ongelooflijk geweldige verheffing van vreugde en licht, - wanneer plots
een hoorngeschal, een pastoraal thema en de hymne aan Artemis een vreemde
tegen-
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stelling brengen tusschen den wonderen liefdezang en die kuische en wreede
godheid, Artemis, - die voor een oogenblik de vreugd-hymne onderbreekt, dan het
thema van Dionysos, soberder ditmaal, strenger, ingetogener, met een
orkest-ontwikkeling weer inleidt.
Maar ziehier den stoet van Demeter, met zijn fluit- en citerspeelsters. Wat een

zonderling, gedragen, diatonisch feestlied, met zijn karakter van noodwendigheid,
van eeuwigen wederkeer! 't Is de eeuwig-gesloten cyclus die alle kracht tot
onbeweeglijkheid doemt, vóór een onbepaalbaar iets, dat telkens voorbijgaat en
weerkomt; het pastorale motief hoort men herhaaldelijk; eindelijk neemt het de
bovenhand, doet alle stemmen zwijgen. En in het orkest ontwikkelt zich de Pastorale:
eerst heel zacht, heel onderworpen, maar zij groeit weldra; in de klanken komt er
verscheidenheid, nieuwe thema's mengen zich in den zang, nieuwe sonoriteiten die
eerst verspreid zijn, dan dringender worden; de rythmus, struisch gebouwd, stijgt,
wil uit zichzelf, haast zich, en klinkt in eens geweldig uit: Arês! De koren vallen heftig
in: wat een crescendo van bewuste macht en schoonheid, en dan, het inrukken der
krijgers van Arês, en de vreeselijke ontketening van de stemmen en 't orkest! Dat
stuk mannelijke schepping is het aangrijpendste wat men hooren kan. Daar midden
in komt Aphrodite, in een tusschenzang, door haar liefde de krijgswoede
onderbreken: herinnering aan de homerische episode, de minne van Arês en
Aphrodite. Maar weldra beginnen de krijgsverrichtingen op nieuw, en terwijl de
hymne der soldaten verschrikkelijk door de stemmen gehamerd wordt, verneemt
men in 't orkest een marschrythmus: 't zijn de soldaten die zich met hun schild
bedekken, en de bekende massa-beweging der Testudo (schildpad) verrichtend,
tegen de stad der vijanden oprukken.
Wanneer de dithyrambische rythmus nog eens zijn beves-
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tigend thema heeft opgedrongen, begint de bekroning van Dionysos. Hij verschijnt
met zijn stoet van bacchanten; eerst bemachtigd door een mystischen waanzin -
dien waanzin, dien de sibylle van Virgilius in drie kreten uitriep, als zij zich op eens
door den profetischen god bezeten voelde: Deus, ecce deus! - bekronen zij Dionysos,
kruipen, glijden zijn lichaam langs; dan worden zij door de heilige woede
aangegrepen, de dans draait als een wervelwind, en 't koor heft met het orkest den
dithyrambus aan, ter eere van den grooten god. De tegenzang, die de eenzelvigheid
van leven en dood bezingt, de eeuwige gedaantewisseling, komt door gedachte en
indruk de noodlottigheid der Demeter-hymne nabij; maar weldra sleepen de
bacchanaliën alles meê in haar dollen rythmus, de dansen stijgen tot een paroxysme
van leven; alleen worden zij nog één oogenblik onderbroken door een episode, die
de ‘Fête romaine’ aan het drama ‘Freya’ verbindt: het vertrek van den Christen
Valerius, verontwaardigd door die heilige vreugde. Dan worden de dansen hervat,
woelend bruisend tot aan 't slot.

Het gevoel dat de ‘Fête romaine’ in ons oproept overtreft het gewone gevoel der
alledaagsche dingen en verheft ons rechtstreeks tot een eeuwig menschelijke en
ware Idee. De belangstelling neemt toe van stond tot stond; wij volgen het werk met
altijd meer spanning van het begin tot het eind. De beeldende kracht, zoo zeldzaam
in de hedendaagsche werken, draagt zeer veel bij tot de evocatie der Idee; al het
diepbeleefde van een gevoel, die veelvoudige indrukken die 't in ons organisch
wezen prenten, worden hier gewekt door een polyphonie, die, uit den geest zelf van
't werk geboren, volkomen nieuw en oorspronkelijk is.
Wij begroeten dus in de ‘Fête romaine’ een gewrocht, dat nevens de grootste

mag gesteld worden, de eeuwige Ideeën-
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gewrochten: een Passie van Bach, een symphonie van Mozart of Beethoven, een
bedrijf van Wagner.

GEORGE DWELSHAUVERS.
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Over onderscheidenKenmerken van de Vlaamsche en Italiaansche
Schilderkunst der Renaissance

IN de kunstgeschiedenis wordt gewoonlijk en zonder betwisting aangenomen, dat
de Italiaansche schilders er altijd naar getracht hebben, een ideaal van zuivere
schoonheid te bereiken, en nooit zijn afgeweken van een groote verhevenheid van
stijl, terwijl de Vlaamsche schilders (en over 't algemeen de schilderscholen uit het
Noorden) weergaven wat ze onder oogen hadden, er zich op toeleggend, de
stoffelijke bijzonderheden nauwkeurig op te nemen, zonder vrees voor grove of
gemeene trekken, en zich geenszins om de harmonie der vormen bekreunend:
kortom, zij waren wat men door den band goed vindt, ‘realisten’ te noemen. Het
realisme der Vlamingen tegenover het idealisme der Italianen stellen, de poëzie
van dezen tegenover het proza van genen, ziedaar declamatiestof die in alle
academiën ontwikkeld werd, en die we, min of meer gewijzigd, terugvinden bij de
hedendaagsche kunstvorschers, wier critische zin zich met zulk een ijver heeft
toegelegd op het onderscheiden van onbeduidende kleinigheden, dat hij thans
onbekwaam schijnt, de plompste vooroordeelen te ontsluieren.
Bijv. de heer Muntz, waar hij de gebroeders van Eyck, Rogier van der Weyden,

e.a. bij de kunstenaars der Italiaansche Renaissance vergelijkt, beweert dat hun
werk ‘a manqué des
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tendances spiritualistes, de la distinction, du sentiment d'harmonie inséparables de
l'art classique’.(1) In een artikel over ‘Les Origines du Réalisme’(2) drijft de heer Muntz
zijne minachting voor de vijftiendeeuwsche Vlaamsche schilders nog verder: ‘Je ne
sais quels souvenirs d'humilité, quelles traditions de vulgarité et de laideur continuent
à peser sur tous les représentants de cette école... C'est un art essentiellement
étroit, timoré et bourgeois’. De heer Muntz gebruikt het woord ‘bourgeois’ in een
ongunstigen zin! Heel dat artikel, waar zelfs feitenvergissingen niet ontbreken, is in
de Revue des Deux Mondes wel op zijn plaats! Nu mag men niet gelooven, dat
alleen oppervlakkige geesten door dit vooroordeel beïnvloed werden: men ontdekt
er sporen van zelfs bij een Jacob Burckhardt; en nogal in een werk dat geheel van
zijn hand is, niet herzien en gewijzigd door een of anderen doctor.(3)

Men vergelijkt de Vlaamsche ‘primitieven’ met de Italiaansche schilders der 15e,
ja zelfs der 16e eeuw, en dezen geeft men de voorkeur; men vergelijkt Rubens met
de meesters der 16e eeuw zonder hem hun gelijke te noemen: de bewonderaars
van Rafaël zullen hem altijd zijn ‘gebrek aan distinctie’ verwijten(4). Die gedachte
heeft zoo'n diepe wortels in de geesten geschoten, zij wordt ons met zooveel klem
opgedrongen, dat we in Italië komen met een algemeen gevoel van eerbied, een
gevoel van willen-bewonderen dat ons juist oordeel vervalscht, en onze in-

(1) Histoire de l'Art pendant la Renaissance, I, 43.
(2) Revue des Deux Mondes, 1 April '86.
(3) Zie Beiträge zur Kunstgeschichte von Italien, blz. 322.
(4) Om te beseffen hoe onbillijk dat verwijt eigenlijk mag heeten, vergelijk de ‘Engelsche groetenis’

van Rubens (op het linker luik der ‘Kruisafdoening’ van de O.-L.-Vrouw-kerk te Antwerpen)
bij die van Rafaël (Prado-Museum te Madrid). In dat onderwerp, dat van den kunstenaar
zooveel kieschheid en gevoel eischt, heeft Rubens veel meer edelheid en echte voornaamheid
gelegd dan de engelachtige Rafaël.
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drukken veel oprechtheid ontneemt. Italië is nog altijd voor ons ‘het klassieke land
der kunsten’ en wij gedragen er ons als eenvoudige scholieren, die voor evangelie
houden al wat de ‘meester’ gezegd heeft.
Pogen we, als 't mogelijk is, die verkeerde richting van onze geesten te verbeteren,

en ons den eersten indruk voor te stellen, die het zicht der fresco's en der Italiaansche
schilderijen uit de Renaissance teweegbrengt op de ziel van een man, die, met veel
kunstzin begaafd, van de beschouwingen der hedendaagsche geleerdheid maar
weinig zou weten. Veronderstellen we dat die man uit het Noorden komt, en dat hij
bijzonder met de Vlaamsche schilderkunst vertrouwd is. Wat zal hem bij de
Italiaansche schilders eerst en vooral treffen? Ongetwijfeld het oorspronkelijk gewicht
van gebaar, houding, beweging, het dramatische der samenstelling, het theatrale.
Hij die gewend is aan eenvoudig opgevatte tooneelen vol kalmte en ingetogenheid,
ingegeven, schijnt het, door een enkele gedachte die alles bepaald heeft, algemeene
schikking, lijnen, kleuren, gelaatsuitdrukkingen, hij wordt bij de Italiaansche werken
in de war gebracht door de ontwikkeling der uiterlijke beweging ten koste van het
gevoel, door het overwicht van gebaar over blik en uitdrukking.
De tegenstelling der twee kunsten, die een niet vooringenomen mensch in 't oog

zou springen, is vooral merkbaar wanneer de Italiaansche schilderkunst met de
Vlaamsche schilderkunst der 15e eeuw vergeleken wordt. Deze alleen vertoont
overigens een wezenlijk Vlaamsch karakter, van zuidelijke bestanddeelen nog zuiver.
Van het begin der 16e eeuw af, laat zich de invloed der Italiaansche Renaissance
benoorden de Alpen sterk voelen, hij werkt in op de Germaansche kunsten, brengt
den geest der Vlaamsche schilders in verwarring, en doet hen afdwalen van den
weg waarop hun instinkt hen voorlichtte. Zij gaan in Italië meesters zoeken; in plaats
van te scheppen volgen zij na. Gedurende
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honderd jaar zijn ze bijna volkomen onvruchtbaar. In de 17e eeuw, dank zij Rubens,
bemeesterde de Vlaamsche ziel weer zichzelf; maar zij heeft niet meer die zuiverheid,
dien eenvoud van weleer, zij spreidt zich niet meer uit, zij geeft zich niet meer over
aan allen: zij is saamgevat in een man, in een machtige persoonlijkheid, en deze is
omringd van uitmuntende leerlingen, zijne discipels, zijne scheppingen: maar er is
niet meer als in de 15e eeuw, een spontaan opbloeien van genieën. Rubens zelf,
al is hij een werkelijk Vlaamsche geest, is de Italiaansche kunst in het opzicht der
techniek veel schuldig; in schijn verschilt hij hemelsbreed van zijne voorgangers uit
de 15e eeuw, daar hij hoedanigheden, die bij hen ondergeschikt waren gebleven,
overvloediglijk ontwikkelde, maar in den grond heeft hij al wat hun wezenlijke
eigenaardigheid uitmaakte.
In Italië zelf is 't mogelijk, de kenteekens van het Vlaamsche en Italiaansche

temperament door rechtstreeksche vergelijking in eenige museën te herkennen,
o.a. in de Uffizi te Florence. Eenige werken van Rogier van der Weyden, Memling,
Petrus Cristus, Geerard David, e.a. vertegenwoordigen er de Vlaamsche 15e eeuw.
En men is verwonderd aldaar in de ‘Tribuna’, de eerezaal waar de werken zijn
tentoongesteld die 't publiek moet bewonderen, een schilderij aan te treffen die
afsteekt tegen al wat haar omringt, en de Renaissance-lucht die daar heerscht op
vreemde wijs komt storen: 't is een Christusbeeld, een der smartelijkste die ooit
gedroomd werden. Het ontstijgt een rosse duisternis, schraal verlicht door alom
verspreide schemeringen van rookerige lampen, die vaag het kruis laten ontwaren,
de kolom, de lans, de spons, de zweep, de stuivers van 't verraad en een hanekop
die kraait zonder stem in den donkeren nacht. Het nog half ineengezakte lichaam
richt zich op uit het graf, de gebonden handen bloeden; een vale stralenkrans rond
het hoofd met de doornenkroon. Dat hoofd, met zijn pijn en zijn gelatenheid, is
verschrik-
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kelijk: heel zwart en paarsachtig, met eenige bloedstralen in het aangezicht gestold,
verwoest, verouderd, erbarmelijk, zoo ziet het u aan, met een oog dat tegelijk smeekt
en verwijt; al is de mond bitter geplooid, er is nog zachtheid in den blik, er is liefde
op dat gelaat waar de ziel in leeft. Dit is wel de Zaligmaker, die den mensch kwam
verlossen, die voor hem en door hem den wreedsten folterdood leed, hij wiens
onverstoorbare liefde het hart met wroeging vult. De christelijke geest, met zijn
medelijden, zijn deemoed, zijn zelfopoffering, wordt ons hier onder zijn
aangrijpendsten vorm geopenbaard.(1) Beschouw dat gewrocht, waardoor de ziel
van heel een tijd zich bijna rechtstreeks onzer ziele mededeelt, - en keer u dan om:
't is alsof ge ineens in een schouwburg gebracht waart: alles is vroolijk, vol beweging,
bont, speelsch van kleur; de figuren glimlachen, willen er beminnelijk, smachtend,
plechtig, tragisch uitzien; in den grond lijken zij niet heel ontroerd, en vergeten niet
dat ze een rol spelen; men onderscheidt gebaren, houdingen: de St Jan van Rafaël,
een mooie jongeling die met welbehagen zijn schoon gevormd lichaam toont, heft
een opwekkenden arm; de herculische Maagd van Michelangelo neemt, met een
verdraaide houding, het kind uit de armen van St Jozef die achter haar staat; de
Venussen van Tiziaan stellen haar kostelijk vleesch ten toon; een bacchante van
Annibale Caracci spreidt haren rug breed uit, dwars door een schilderij. Wie vóór
dat schouwspel staat moet wel erkennen dat het juist de Italianen aan gevoel
ontbreekt, aan spiritualiteit, aan ‘ideaal’. Het ideaal der Italianen blijkt hier louter
vormelijk te zijn: bij de besten is 't de plastische schoonheid, bij de anderen
(waaronder Rafaël), het bevallige, het fraaie, het aantrekkelijke.
Nemen wij de geheele Italiaansche schilderkunst in oogen-

(1) Die schilderij wordt, waarschijnlijk ten onrechte, Lucas van Leiden toegeschreven. Zij behoort
gewis, zooniet tot de Vlaamsche schilderkunst zelf, dan toch tot haren onmiddellijken
invloedskring.
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schouw, in haar bedrijvigste tijdperk, haar vormingstijdperk, dan vinden wij er die
hooger gemelde voornaamste kenmerken in terug, die zoo afsteken bij die der
Vlaamsche werken. Nemen we als vergelijkingspunten sommige gebeurtenissen
uit het leven van Christus, bijv. die groep van samenhangende onderwerpen: de
geboorte, de aanbidding der herders, de aanbidding der wijzen. Te Florence kunnen
we ons rekenschap geven van de Vlaamsche opvatting, door de ‘Aanbidding der
wijzen’ (waarschijnlijk van Geerard David) in de Uffizi, en het heerlijke drieluik van
Hugo van der Goes (het kind Jezus aanbeden door de Maagd, de herders en de
engelen, portretten der schenkers op de luiken) in het museum van StaMaria Nuova.
Bij de Italianen brengen die onderwerpen altijd een groote drukte en overdadig

beslag van gebaren met zich meê, en, voor de aanbidding der wijzen, een luisterrijke
ontvouwing van staatsie. Dikwijls is dat tooneel alleen nog een voorwendsel tot
louter vertoon van ‘schilder’-werk: een eindelooze stoet, bont en afwisselend, waarin
rijkelijke kleeren, schelkleurige en warm weerschijnende stoffen, fluweel, brokaat,
goud, door de kwistige hand van den kunstenaar niet gespaard werden, eenmenigte
menschen en dieren die de helling afwoelen, ziedaar wat de schilderij vult: de Maagd
en het kind, in een hoek verloren, lijken bijfiguren. Ofwel heeft de kunstenaar aan
de drie koningen en aan al de lieden van hun gevolg het gezicht van merkwaardige
tijdgenooten gegeven, en heeft er voor gezorgd, die zoodanig te stellen, dat het
publiek ze gemakkelijk herkennen zou (bijv. Botticelli in zijn beroemde ‘Aanbidding
der wijzen’, in de Uffizi). Zelfs in het gunstigste geval, als de schilder over de
beteekenis van zijn onderwerp nagedacht heeft, en niet verzuimd, zijne compositie
rond de groep van Maagd en kind samen te vatten, dan nog is het gevoel, door
beweging en gelaatsuitdrukking weergegeven, bovenal
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nieuwsgierigheid: men staat voor een feestend gedrang dat van ver gekomen is om
een buitengewoon schouwspel bij te wonen. Een markt van Florence bij een
steekspel of op St Jansdag moest er ongeveer zoo uitzien. Alle innerlijke stilte is
afwezig: niets zegt ons dat hier de Zaligmaker geboren wordt, niets laat een
gebeurtenis vermoeden, die de menschen moet ontroeren tot in het diepste hunner
ziel, en die voor eenigen de openbaring uitmaakt, de zoo lang verbeide openbaring,
verzinnelijkt door de nieuwe ster die in den hemel verschijnt om hen door den nacht
te leiden. De Vlamingen hebben veel beter dan de Italianen de waarde van dat
tooneel begrepen, en zijn emotie weergegeven. Zij wisten de stemmige vreugde
der koningen uit te drukken, de eenvoudige vreugde der herders, het geloof, de
hoop van alle aanwezigen, de siddering van al de zielen. De stoet is dikwijls luisterrijk,
maar met die rijkelijkheid wordt niet gepronkt, zij is slechts een middel om het wonder
kind te vereeren, wiens glans haar overstraalt.
In de oude Vlaamsche schilderijen straalt het licht uit het lichaam zelf van het

kindeken Jezus, wat geheel in den zin der legende is. De Italianen hebben later dat
motief overgenomen om er schilderachtige effecten uit te halen, bijv. Correggio in
zijnen ‘Nacht’.
Dat overwicht van 't uiterlijk effekt bij de Italianen geldt voor den dood van Christus

even als voor zijn geboorte: de soldaten maken veel gebaar, de paarden huppelen,
vrouwen vallen in onmacht, andere wringen tierend haar handen. De kruisoprichting
is dikwijls een verward en onsamenhangend tooneel, waarin niets meer te vinden
is van de verheven deftigheid welke dat onderwerp eigen moest blijven. Wie weten
wil tot welke overdaad de Italiaansche schilders het daar soms kunnen drijven,
bekijke maar de ‘Kruisafdoening’ van Filippino Lippi (door Perugino voltooid), in de
Academia delle Belle Arti te Florence bewaard. Geen enkel persoon heeft een
redelijke houding. Alle wringen
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zich om, met behaagzieke manieren, verrichten werkelijke kunsten: die schilderij is
letterlijk duizelingwekkend. Het gevoel der waardigheid van 't onderwerp had een
Vlaming belet in zulk een plastische ketterij te vervallen! Botticelli, die heden ten
dage voor een bijzonder ‘poëtische’ geest doorgaat, blijkt tamelijk oppervlakkig van
gevoel nevens de Vlamingen. Zijn ‘Graflegging’ der Munchener Pinacotheek,
vergeleken met de ‘Graflegging’ van Rogier van der Weyden in de Uffizi, schijnt
theatraal: de smart, die bij van der Weyden in de hoofden saamgedrongen is, terwijl
de houding der lichamen die alleen weergeeft met die matigheid waarmeê de
werkelijk diepvoelende wezens hun zielsaandoeningen openbaren, die smart woelt
hevig los in het werk van Botticelli, verkromt de lichamen, doet de gezichten grijnzen.
De kalme bijna rechte lijnen der compositie van den Vlaamschen schilder, de
onrustige gebogen lijnen van de Italiaansche schilderij, geven plastisch het verschil
dier twee stemmingen weer.
Beato Angelico zelf, die in het opzicht van godsdienstig gevoel een bijzondere

plaats verdient, kan zijnen oorsprong niet verloochenen: zeker heeft hij op
aangrijpende wijze sommige geloofs-uitdrukkingen, sommige smarten der geloovigen
vertolkt. Zijn groot fresco ‘de Kruisiging’, in 't klooster van San Marco, getuigt ervan.
Maar over 't algemeen zien er zijne schepsels erg bekrompen uit, hun levens horizont
is al te nauw, zij weten niets van de menschelijke vreugden en smarten; hun ziel
heeft geen veerkracht meer, zij is verlamd door de gebeden, door de voorgeschreven
praktijken tot werktuig gemaakt. Als hij de hemelsche glorie, de zaligheid en de
extaze der uitverkorenen wil weergeven, dan neemt Fra Angelico zijn toevlucht tot
het kinderachtigste middel: met kwistige hand strooit hij het goud uit, hij schildert
op gouden achtergrond, hij griffelt gouden stralen, hij boetseert gouden
stralenkransen; hij kiest zijn schelste rood, blauw en groen uit, legt het op zijn
schilderij met de zorg van een miniaturist;
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het kindeken Jezus is opgetooid, gekruld en gekroezeld als een schoothondje; Jezus
als mensch of als God, is wel gewasschen, zorgvuldig gekamd, blank en blond; de
engelen glimlachen ietwat onnoozel en worden eindeloos herhaald, altijd naar
eenzelfde thema zonder merkbare variatie. Men herinnere zich het ‘Engelenconcert’
van 't Antwerpsch Museum, aan Memling toegeschreven: daar voelt men wat een
afgrond gaapt tusschen dit gewrocht, dat zoo'n diepe weerklanken in ons wekt, en
de argelooze prentjes van den goeden monnik van Fiesole. De Vlaamsche schilders
hebben van den christelijken godsdienst alleen zijn symboliek genomen, hun
godsdienstig gevoel is geworteld in de diepten van het menschelijk hart: het is het
echt godsdienstig gevoel, dat daar verzwakt waar de overgeleverde godsdiensten
beslist optreden. Zij waren menschen, terwijl Fra Angelico niet veel meer dan een
monnik was. Al zijn gewijde vertelseltjes die hij aan kinderen verhaalt en die hij
schildert als een prentenkleurder kunnen ons vermaken; maar zelden is hij hoog
genoeg gestegen om ons te ontroeren.
Onder de gebeurtenissen uit Christus' leven is er één, die de Italianen beter

hebben behandeld dan de Vlamingen: het Avondmaal. Dit kon dan ook niet anders.
Het Avondmaal, op zijn hoogste moment genomen, is een wezenlijk dramatisch
onderwerp: het onderstelt een heftige uitbarsting van gevoelens, een onverwachte
uitzetting der ziel, die zich openbaart niet alleen door de uitdrukking van oogen en
gelaat, maar nog door de beweging van het gansche lichaam. Een Vlaamsche
schilder, al ware hij met het genie van Lionardo da Vinci begaafd geweest, ware er
zeker niet in gelukt, met zulk een onderwerp een zoo volstrekt meesterstuk als het
‘Avondmaal’ van Milaan te scheppen.
Het karakter van den stilzwijgenden, in zichzelf teruggetrokken Vlaming, strookt

maar weinig met een groot en plotseling uitbreken van wilskracht, en zijn geest vat
dus moeilijk de hou-
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ding, de uitdrukking, die overeenstemt met een vervoering van 't geheel innerlijk
wezen naar buiten.
Kortom, de Italianen waren bijzonder gelukkig met onderwerpen, die een groote

ontvouwing van het uiterlijk dramatische vorderden, en hun toelieten, hun
hoedanigheden van tooneel-schikkers te toonen. De Vlamingen overtroffen hen,
zoodra het innerlijke drama 't overwicht had, en er een gevoel moest uitgedrukt
worden, 't zij het zelfbewuste gevoel des menschen of de onbewuste ziel der natuur.
Met hun karakter is 't natuurlijk dat de Italianen zich met bijzondere aandacht op de
studie van 't bewegend menschelijk lichaam toelegden, dat zij naar grondige
beheersching der mimiek streefden, dat zij somtijds zoo hartstochtelijk met de
ontleedkunde waren ingenomen en er zelfs den zin voor vormenschoonheid en
harmonie bij inboetten. Meer dan wie ook liepen zij gevaar in het ‘realisme’ te
vervallen, wil men door dat woord aanduiden de letterlijke nabootsing der dingen
op zich zelf beschouwd, en niet zooals ze ons verschijnen, verwerkt door de
menschelijke persoonlijkheid, in onze voorstelling.(1) Om dit te staven zullen we een
vlugge schets ontwerpen van de

(1) Het valt heel lastig het eens te worden over de waarde van het woord ‘realisme’. De meeste
menschen - de heer Muntz o.a. - hechten er geen enkelen bepaalden zin aan. Men spreekt
nu eens van het realisme van Zola, dan van 't realisme van Champfleury, van 't realisme der
oude Vlaamsche schilders, van 't realisme van Andrea del Castagno, Domenico Veneziano
en andere Quattrocentisti. Nu hebben die verschillende realisten ten hoogste dit gemeens,
dat ze er naar streven, de natuur met al haar stoffelijke bijzonderheden zoo dicht mogelijk te
grijpen: maar dat is een trek die niet meer het wezenlijk karakter van Zola's genie bepaalt
dan het wezenlijk karakter van 't genie der gebroeders van Eyck, - genieën welke gewis door
geen andere dan zeer vèr gezochte betrekkingen tot elkaar verbonden zijn. De woorden
idealisme, spiritualisme enz. die dikwijls gebruikt worden om de tegenovergestelde strekking
aan te duiden - de strekking tot verfraaiing der natuur - geven aanleiding tot nog meer
dubbelzinnigheid. Men beseft dat discussieeren omtrent zoo onbepaalde woorden tot geen
uitslag leiden kan.
Ik heb dus niet de bedoeling, partij te kiezen in een vraagstuk dat slecht gesteld en dan ook
onoplosbaar is. Ik wil vooral den aard der dwaling bepalen, en heb ze daarom op haar eigen
gebied gevolgd. Ik meen ook in deze studie te hebben bewezen dat wie zich met vage
uitdrukkingen tevreden stelt, en de woorden realisme en idealisme gebruikt met even weinig
nauwkeurigheid als de groote hoop, in strijd geraakt met de klaarblijkelijkste feiten. Verder
poog ik eenige echte kenmerken der Vlaamsche en Italiaansche schilderkunst der Renaissance
te onderscheiden.
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ontwikkeling der Italiaansche schilderkunst, vergeleken met de ontwikkeling der
Vlaamsche.
Gedurende twee eeuwen, van Giotto tot Lionardo da Vinci, pogen de Italiaansche

schilders vooral hun uitdrukkingsmiddelen te verbeteren. Door een geniale ingeving
had Giotto de grondslagen der Italiaansche kunst gelegd: in zijn fresco's worden de
hoogtepunten van het drama zoo klaar voorgesteld, dat de toeschouwer de
beteekenis van dat drama onmiddellijk begrijpt. Van nu af aan zal de lijn - het
dramatisch element - overheerschen. Alleen het decor is nog niet ontwikkeld. Het
is eenvoudig aangeduid, inzoover dat noodig blijkt voor het verstand van 't gebeurde.
Die studie van 't decor - zeker veel gewichtiger hier dan op het tooneel, want het
decor is eigenlijk de natuur - wordt gedurende de 14e eeuw voorbereid, maar is
vooral het werk der 15e: gedurende de 15e eeuw ontvouwen de Italiaansche
kunstenaars in alle richtingen een buitengewone bedrijvigheid, bevroeden hoe rijk
aan middelen hunne kunst is en welke haar grenzen zijn, brengen de bouwstoffen
bijeen van een nieuwe samenvatting, die langzamerhand gestalte aanneemt en
door Vinci voleind wordt. Bij Vinci vinden we de elementen van Giotto's kunst terug:
Vinci is het eind der ontwikkeling waarvan Giotto het begin is: de richting dier
ontwikkeling is altijd dezelfde gebleven, en men herkent die makkelijk bij elk dezer
beide meesters. Het drama alleen was bij Giotto gewichtig: bij Vinci draagt alles
ertoe bij, spelers en decor, om ons den indruk der levende werke-
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lijkheid te geven: het drama maakt nog altijd de kern der schepping uit, maar het
heeft aan breedheid gewonnen en beschikt over verbeterde middelen.
De 15e eeuw, die voor de Italiaansche de vruchtbaarste is, de rijkste aan

scheppingsvermogen, schijnt ons, bij den eersten oogopslag, buitengewoon bedrijvig:
wij vatten moeilijk hoe 't mogelijk geweest is in een zoo korte spanne tijds een zoo
groote hoeveelheid werk te leveren, zooveel meesterwerken voort te brengen,
ondernemingen in zooveel verschillende richtingen te beproeven. De inspiratie der
15e eeuw was onuitputtelijk, en de kunstenaars der 16e hebben veel wegen verlaten,
welke hun voorgangers gebaand hadden. De 15e eeuw is een eeuw van onderzoek,
van ontdekking op alle gebied: van den beginne af legt zich de schilderkunst
hartstochtelijk toe op de studie van 't menschelijk lichaam, hierin voorgelicht door
de beeldhouwkunst, die zich vroeger ontwikkelde en reeds in de eerste helft der
eeuw decisieve werken had voortgebracht. Men poogt alle zijden der natuur weer
te geven: nu eens aan de trekken van een gelaat, aan de beweging van een draperie,
dan aan de lijnen van een gebouw, aan de afwisselende plannen van een landschap,
gaat de kunstenaar zijn aandacht wijden. Stiel en werkwijzen worden verbeterd, het
perspectief bestudeert, de hartstocht voor de Oudheid, wier monumenten opnieuw
voor den dag komen, vlamt op. Zoovele verschillende en nog onsamenhangende
dingen lokken den geest van den schilder tot zich, dat hij die niet alle beheerschen
kan, en natuurlijk geneigd is zich op de oplossing van dit of dat bijzonder vraagstuk
toe te leggen. Vandaar de eenzijdigheid van vele schilders der 15e eeuw, de
hardnekkigheid waarmeê sommige op een verkeerden weg blijven voortgaan, het
gebrek aan eenheid, aan harmonie in de samenstelling, hetwelk men schier bij allen
waarneemt. Daaromwordt de studie der ontleedkunde, die maar voorbereidingswerk
mocht blijven, dikwijls het eigenlijk objekt
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der schilderij; daarom ook valt het voor, dat schilders, om het vooruitkomen en de
vastheid der lichamen te doen voelen, middelen gebruiken die de beeldhouwers
eigen zijn, zoo dat het schijnt of hun werken eerst als beeldhouwwerk opgevat
werden, en daarna in schilderkunst overgebracht. Eindelijk hebben de quat-trocentisti
nog dit gemeens, dat zij, om hunne technische vaardigheid te kunnen bewijzen,
sommige bijzonderheden zoodanig reproduceeren dat zij de illusie der werkelijkheid
geven.
In de ontwikkeling der Italiaansche schilderkunst schijnt het gevoel en het instinkt

een minder groote rol te spelen dan het verstand en de wil. Men ziet hoe de
kunstenaars der 15e eeuw vooral bezorgd zijn, in de praktijk hunner kunst, om op
wetenschappelijke wijs de technische vraagstukken op te lossen, en 't is geen toeval
zoo de grootste onder hen, Lionardo da Vinci, tevens een geleerde was. De theoretici
zijn betrekkelijk talrijk, maar bekreunen zich minder dan wij om de psychologische
vraagstukken der kunst, om het worden der schepping, om den aard der aesthetische
ontroering, enz. Zij trachten niet, het onbewuste der menschelijke ziel bewust te
worden: heel hun aandacht wordt aan de uitdrukkingsmiddelen gewijd. Zij hebben
niet getracht die diepe ontroering, die ons uit hun werk toevloeit, voort te brengen:
zij is eenvoudig een uitslag van de juiste keus der middelen. Bij de grootste
quattrocentisti (bijv. Piero della Francesca en Andrea Mantegna) is er een gemis
aan ongedwongenheid, omdat zij zoo nauwkeurig in hun composities willen zijn, en
in de uitvoering niets overlaten aan 't instinkt van hun hand of van hun oog. Zij
houden zich te zeer in toom, zij hebben nog niet geleerd hoe men met moeilijkheden
speelt; vandaar ietwat stijve en koude werken, die men lang moet ondervragen eer
men den harteklop verneemt van 't leven dat er te diep binnenin trilt.
De Vlaamsche schilderkunst heeft een heel andere ontwikkeling: wij kennen maar

weinig van haar wordingstijdperk. De
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gebroeders van Eyck, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, Petrus Cristus,
Memling, enz., zij die men zoo verkeerd de Vlaamsche ‘primitieven’ noemt, waren
in bezit eener volledige kunst, die over een volkomen techniek beschikte, één en
harmonisch was in haar bestanddeelen en haar middelen. Ook zochten ze niet naar
de oplossing van problemen en zorgden vooral, den geest van hun onderwerp wel
te vatten, en er alle zijden van weer te geven, al wat er toebehoort bij te voegen.
Vandaar die gewaarwording van vertrouwen, van innerlijken vrede, die ons uit die
werken toestraalt, en die ons toelaat ze lang te aanschouwen, en ons aan onze
aanschouwing over te geven; terwijl we in de Italiaansche werken der 15e eeuw een
rondtasten merken, iets onzekers, onrustigs, dat er dikwijls een aantrekkelijke
vreemdheid aan verleent, maar die belet dat onze ziel er een volkomen
bevredigenden indruk van ontvangt, een indruk van volheid en kracht.
De invloed dien Italië in de 16e eeuw op de Vlaamsche schilderkunst uitoefent is

volstrekt noodlottig: hij loopt uit op de verloochening van den geest zelf van het ras.
De glans der Italiaansche kunst verblindt de Vlamingen: zij verliezen het
zelfbewustzijn en miskennen hun eigen aard.
In Italië wordt de begonnen ontwikkeling logisch volvoerd. Eenige groote

persoonlijkheden breiden de nieuwe samenvatting in verscheidene richtingen uit.
Maar hoe langer hoe meer wint het decor aan gewicht, ten koste van het eigenlijk
drama: die neiging vertoont zich al bij Correggio, en krijgt volkomen de overhand
in de 17e eeuw. Als Rubens naar Italië komt, is de kunst er alleen nog omstraald
door een glans van vroeger: dieper levendigheid ontbreekt haar, zij kan zich niet
meer hernieuwen. Rubens is een al te rijke natuur en hoeft Italië geen ingevingen
te vragen. Hij komt er zijn stiel volleeren, niets meer. Zijn instinkt leidt hem tot de
Italiaansche school die 't meest met
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de Vlaamsche verwant is, de Venetiaansche. De Venetianen waren de eenige
geboren coloristen van Italië: maar over 't algemeen verkreeg bij hen de kleur die
beteekenis niet, die zij bij de Vlamingen had: deze, sinds de 15e eeuw, hadden haar
de voornaamste rol laten spelen, wat geheel overeenstemdemet het karakter hunner
kunst, want de kleur mag beschouwd worden als het gevoelselement der
schilderkunst, terwijl de lijn haar dramatisch element is. Bij de Venetianen evenals
bij de andere Italianen overheerscht het drama in demeeste gevallen, de kleur dient
dan om het drama beter te doen uitkomen, het een tragisch karakter te verleenen:
wat heel duidelijk bij Tiziaan te voorschijn komt. Hierin verschilt Rubens van de
Italianen; de kleur is het wezen zelf zijner kunst, zij is bij hem het beste
uitdrukkingsmiddel voor 't gevoel van het vruchtbare leven, voornaamst onderwerp
van zijn werk.
Vatten we nog eens samen, na dit vluchtig overzicht, wat er uit blijkt: bij de

Vlamingen is de oorspronkelijke bron der inspiratie het gevoel; het innerlijke drama
wordt daar door het uiterlijke drama bestuurd: de kleur speelt in hun schilderijen
een overheerschende rol. De Italianen zien eerst het uiterlijke drama, m.a.w. de
tooneelmatige houding der personen, bijgevolg krijgt de lijn in hunne compositie het
overwicht. Wil men de woorden in hun gewone beteekenis gebruiken, dan zou dus
de Vlaamsche kunst natuurlijk naar het ‘idealisme’ neigen, de Italiaansche naar het
‘realisme’.
De karakters van beide kunsten stemmen overeen met de grondkarakters der

volkeren die ze hebben geschapen, zooals wij die heden nog kunnen waarnemen.
De Italiaan openbaart onmiddellijk naar buiten al wat hij gewaar wordt: hij is noch
oprecht noch standvastig in zijn gevoelens omdat hem in dat opzicht elk begrip van
maat ontbreekt; hij heeft geen besef van de betrekkelijke waarde zijner
aandoeningen, en de manier waarop hij die
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uitdrukt staat buiten alle verhouding tot haar inhoud. Hij spreekt overvloedig en
maakt veel omslag, handelt slechts bij schokken, nooit op een voortdurend logische
wijze. Hij is van aard een goed tooneelspeler. De Vlaming integendeel is matig in
woord en gebaar. De gevoelens zijn diep geworteld in zijn hart, hij drukt die zelden
uit door woorden, maar bewijst ze door zijn gedrag. De ontwikkeling van zijn geest
is traag, maar zeker. Hij is onverschrokken in zijn daad. Zijn verstand is zoo vlug
niet als dat van de Italianen, maar zijn innerlijk evenwicht is veel stabieler. In één
woord, hij schittert minder maar is veel vaster dan de Italiaan.

Nu zal men vragen: als de meening dat de Vlaamsche schilders realisten zijn, en
dat de Italiaansche het voordeel bezitten der idealiteit en der zuivere schoonheid,
zoo klaarblijkelijk valsch is, waaraan is het te wijten dat zij zoo algemeen verspreid
is, zoo algemeen zonder betwisting aangenomen? Het is te wijten aan het karakter
van oppervlakkigheid onzer cultuur, aan het luttele nadenken bij geschiedschrijvers
en critici. Overhaasting kenmerkt onzen tijd: men werpt op alles een vluggen blik,
men heeft geen tijd tot overpeinzen. Ook laat men zich gemakkelijker dan ooit door
den schijn beetnemen: een ‘menschelijke zwakheid’, die in onzen tijd toegenomen
heeft.
Wat van 't realisme der Vlaamsche schilders doet gewagen, is de gewetensvolle

zorgvuldigheid waarmede zij op trouwe en oprechte wijs de minste bijzonderheden
weergaven. Niets was hun te nietig in de natuur, en zij kenden zich het recht niet
toe, willekeurig iets weg te laten onder voorwendsel van natuur-verfraaiing. Die
verfraaiing nu maakt voor de meeste menschen het ideale van een gewrocht uit;
geen ideaal zonder vijgenblad, het ideaal is het vijgenblad! De Vlamingen hebben
nooit een kenmerkenden trek onderdrukt, of iets essentieels verborgen, met het
doel om een aangenaam werk te maken, dat de zwakke geesten zou beko-
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ren. Wanneer bijv. de gebroeders van Eyc Adam en Eva bruin, ruig en wild
voorstellen, dan vatten zij veel beter hun onderwerp op dan de Italianen, die aan
de eerste menschen de satijnachtige en gladde huid van een saletjuffertje geven.
En die overeenstemming van onderwerp en uitdrukkingsmiddelen, die eenheid van
alle onderdeelen is een essentieele voorwaarde voor de schoonheid van een
gewrocht.
Een feit onder vele toont ons hoe ver 't gewone oordeel reikt: Rafaël gaat door

voor den idealistischen schilder bij uitnemendheid, voor den apostel der zuivere
schoonheid, voor een soort van engel die op deze ruwe aarde niet lang kon leven!
En toch hebben weinige kunstenaars een zoo weinig verheven ideaal gehad als
Rafaël: zijn zoo beroemde maagden zijn Romeinsche boerinnen die hij ‘vermooid’
heeft, door haar al het sterke en kenmerkende te ontnemen, en terug te brengen
tot een type van conventie-schoonheid, die heden nog als nec plus ultra geldt bij
de liefhebbers van chromolithografieën. Rafaël is de karikatuur van 't ideaal. Het
machtige, plechtige, geheimzinnige der schoonheid blijft dien beminnelijken en door
de vrouwen zeer beminden jongeling onbekend: in de plaats biedt hij zijn talrijke
bewonde-deraars een bekorend spel van afgeronde vormen aan, aangename
gezichten, rijke tooisels, heel een weinig ontrustende wereld vol lichte en gewillige
schepsels, die zich in fraaie decors bewegen. Geen scherpe hoeken in die wereld,
geen sterke uitsprongen, geen leelijkheid, maar ook geen echte schoonheid.
Wie van de Italiaansche kunst niets anders kent dan de werken die Baedeker

zijner bewondering aanbeveelt, mag gelooven dat die kunst er nooit behagen in
schepte, ‘gemeene’ of kwetsende thema's te behandelen. Maar het is lastig uit te
leggen, waarom critici en geschiedschrijvers in dezelfde dwaling vervallen. Zekere
Italiaansche schilders moeten voor geen Vlamingen onderdoen, wat betreft het
realisme der bijzonderheden. Om zich
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ervan te overtuigen, hoeft men maar de kathedraal van San Gimignano te gaan
bezichtigen; de wanden zijn er vol fresco's der Sienische school, uit de 14e eeuw.
Daar worden Adam en Eva - van het verschil in de technische vaardigheid afgezien
- met evenveel waarheidsliefde als bij de gebroeders van Eyck voorgesteld; de
bedronken Noach laat zeer duidelijk zijn geslachtsdeel zien; Hiob zit vol puisten op
zijn mesthoop. Brutale trekken, de Duitsche tijdgenooten van Dürer waardig, zijn
ook niet zeldzaam; de ingenomenheid voor bloedige tooneelen komt te voorschijn
in een moord der onnoozele kinderen, waar een hoop lijken het middenpunt der
compositie uitmaakt, en in de vernieling van 't huis van Hiob, waar een inzakkende
balk midden in den schedel van een der gasten dringt. Taddeo di Bartolo eindelijk
moet in zijn ‘Hel’ niet onderdoen voor Breughel en Jeronimus Bosch (den weelderigen
overvloed der verbeelding daargelaten): daar ziet men een duivel die met een
brandende toots aan de schaamdeelen eener vrouw pookt; een andere, gezeten
op den rug eener zondares, bewroet haren onderbuik met het uiteinde van zijn
staart; een derde steekt zijn greep tusschen de dijen van een man; een vierde kust
met geil en wreed gegrijns een overspelige vrouw; verder ziet men een vijfde die,
neergehurkt, goudstukken lost in den open mond van een vrek.
Ik moet er van afzien, in al haar bijzonderheden die verrassende wandschildering

te beschrijven. De hier gemelde trekken bewijzen voldoende dat men in de
Italiaansche kunst die zelfde thema's aantreft, waarop soms gesteund wordt om de
Vlaamsche kunst hare ‘vulgariteit’ te verwijten. Zij zijn er zoo zeldzaam niet als men
gewoonlijk vermoedt(1), en waar

(1) Botticelli zelf, in zijn illustraties voor de Commedia, heeft de duivelen sommige attributen
gegeven, die menige bedeesde ziel verontrusten zouden. De fresco's van het palazzo
Schifanoja te Ferrara zijn ook niet vrij van bijzonderheden, die de zoo kiesche
schaamachtigheid onzer tijd genooten zouden kunnen kwetsen. Nu is 't waar dat de
werkelijkheid er niet in haar geheel vertoond wordt: bijv. is er de minnehandel van Mars en
Venus half verborgen achter een lichten sluier, en dus mogen de kuische
kunstgeschiedschrijvers, die door sommige etsen van Rembrandt afgeschrikt worden, dien
zonder blozen bekijken.
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zij te voorschijn komen zijn zij veel minder dan bij de Vlamingen den algemeenen
indruk ondergeschikt.
In 't kort, het afgezaagde ‘realisme der Vlamingen, idealisme der Italianen’, heeft

geen enkelen echten grondslag, en de voorwendsels zelf die men zou kunnen
inroepen om het te rechtvaardigen zijn waardeloos.
Zoo gaat het met de meeste ‘aangenomen waarheden’ op kunstgebied: een

aandachtige ontleding zouden zij niet kunnen weerstaan. Maar wie zal die ontleding
beproeven? Van kindsbeen af nemen wij zekere vooroordeelen over, en eindelijk
maken die zoo volkomen deel uit van onszelf, dat wij die niet durven vernielen, uit
vrees onszelf te benadeelen. Het valt den mensch zoo lastig een deel van zichzelven
op te offeren, wanneer zijn belang er niet mede gemoeid is. En hoe weinigen hebben
er heden nog eenig belang bij, dat naar de waarheid gestreefd worde!

JAC. MESNIL.
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Wieders

De bende neurt wat vrije kerels zongen,
Doch heft niet aan wanneer hen gade slaat
De meester op zijn vork geleund. De tongen
Zijn stom zoolang de boer te staren staat.

Het is een lied - de voois is wat gewrongen
En 't hapert ietwat aan de strenge maat -
Voor welk de kerels stout ten strijde sprongen,
Een lied van oproer, 't lied van slaaf en laat.

Zij wieden nu waar 't oog van 't vlas eens lacht...
En zwijgen weer, ten grond gebukt en zuchtend.
Uitzinnig-zachte schalt het leeuwerkslied
Hoog in de heldre stilte van den uchtend.
Met zoete stem vertolkt hij hunne klacht,
Een lied van hoop, maar droever ken ik niet...

LEONCE DU CATILLON.
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In den Nacht

Menschjes, ik weet hoe leêg zijn menschgebaren,
'k Weet dat de woorden door den mensch gezeid
In 't ijle slaan, en 'k praat en lijk verblijd
Of droef, mijn vrienden en beminden, maar en

Haat noch bemin. En geen van wie daar staren
Met dooden blik, o ziel, weet wie gij zijt,
En dat rond uw geheimen wonderbare
Elk mijner woorden strekt een eenzaamheid.

'k Ben liefdeleêg... Maar geen weet, als te loor is
Gezonken 't rijk van 't menschelijk ‘bijna’,
Wat me in de keel daar brandt, wat dol verlangen

Dat schreiend uitslaan wil in gloed van zangen,
En hoe 'k in stralenkrans van duiz'ling ga
Door eenzaamheid, het hoofd vol duistre glories.
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Misanthropie

Menschen zijn leelijk, met hun lijf mismaakt
Door 't zwoegen, 't droevig kleed en de eeuw'ge ziekten;
Hun geest is laf, of zij voor 't leven schrikten,
't Ondoofbare, dat rond uw schijn-zijn waakt,

Verkracht smartvleesch, dat nooit de banden braakt
Waarin u wevers van den dood verstrikten
Uit duistren nacht! Vleeschoogen die uw blik ten
Hemel nooit hieft, en maar wat stoflijks raakt!

Uw beendren zijn verkankerd door de zonde;
'k Zou, als 'k uw bleeke mom afscheuren konde,
'n Beestmuil zien grijnzen. Dóód zijt gij; gesmoord,

Dóód is uw vlam. Rondtastend draait ge, als beesten
Verplet ge elkaar, te zoeken naar één Woord,
Dat lang vergeten is uit menschengeesten.

Nov. '93.

KAREL DE VISSCHER.
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Elegie

'k Heb u mijn moede ziel niet toegewijd.
Geen liefde zal ik in uw hart doen gloren,
en 'k heb niet koestrend aan mijn borst gevlijd
het weeke heimwee om het lang verloren.

Nooit heeft mijn schuchter stem u stil verhaald,
hoe 'k dwepen kon met d'eenvoud van uw wezen,
toen de eerste droom van schoonheid, onbepaald
vóór mij, uit bleeke smarten kwam gerezen.

Eens kwam het licht, het licht zoolang verbeid.
De droom werd waarheid! Ach, na luttel stonden
van weten, wolkte weg zijn godlijkheid;
voor eeuwig was de hersenschim verzwonden!

Thans daar er matheid door de luchten schoof,
en mijn geloof in hooge menschendeugden
verkwijnde en stierf: mijn zoet geloof
in liefde, steeds hergloeid door nieuwe vreugden,
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thans bleekt uw beeld in mijn herinn'ring, vroom
en zacht, als ik alleen met mijn gedachten,
't gewoel ontvlucht - o, zacht gelijk een droom
van sterren over blauwe zomernachten...

Ik zie uw lach en hoor uw stem, die zoet,
oprecht en teer nog koesteren mijn herte.
En ziet en hoort gij niet hoe ik mijn groet
vol stillen dank u toezend uit de verte?

God! laat mij dit verleen voor al mijn leed!
Laat mij den weemoed om een kinderliefde,
die nooit een aardsch begeeren gloeien deed,
en nooit met wilde pijn het hart doorkliefde;

een liefde lijk een lach der blijde Lent,
een liefde, nimmer laf van lang gekluister,
een liefde, roerend door wat onbekend
geheimvol optrilt uit haar morgenluister.

Laat mij het laatste licht, den laatsten groet
van wat ik schiep, zoo schoon, heel lang geleden;
al vloeide vaak nog zwakheid door mijn bloed,
al heb ik vaak om 't weerzien u gebeden...
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Haar wederzien! o, koud, verflenst wellicht,
al de onschuld van haar oogen dood in tranen...
Neen, laat me nog, mijn God, dit laatste licht,
Laat door geen weerzien die herinn'ring tanen.

1898.

JEF MENNEKENS.
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Renaissance en Romantiek

DE moderne tijd, wien men zoo gaarne gebrek aan poëzie verwijt, is onder de
hoogste zangen tot het leven ontwaakt, hij is met een vloed van poëzie geboren,
zooals men er sinds eeuwen geen meer gehoord had, een vloed van poëzie die
vroeger, in 't Europa van 't christelijk tijdperk, maar tweemaal met die rijke kracht
was opgeweld. Men heeft al dikwijls gepoogd, door wetten te verklaren, op welk
oogenblik groote dichters in 't leven der naties plegen op te treden. Toen het Duitsche
rijk werd gegrondvest, werd algemeen verwacht, dat op de staatkundige herwording
een nieuwe bloei van poëzie en kunst zou volgen. Dat is tot nog toe ongelukkiglijk
niet het geval geweest, en men kan soms door liefhebberende geschiedphilosophen
duidelijk hooren bewijzen, dat het ook niet zijn kon, dat zulk een bloeitijd alleen dan
ontstaat, wanneer politische en maatschappelijke strijden nog stil liggen; en als
voorbeeld wordt juist de tijd der Duitsche klassieken aangehaald. Maar in Hellas
kwam de hoogste bloei na de Perzenoorlogen, in Engeland na 't einde van den
Rozenoorlog, tegelijk met het opleven der staats- en handelsmacht van 't land, in
Italië duurde de bloeitijd twee honderd vijftig jaar, midden in de heftigste strijden en
de vreeslijkste scheuringen, in Rome ving hij aan, toen het rijk begon te vervallen,
in Duitschland, toen het verval ten einde raakte en de politische
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wedergeboorte al naderde, in Skandinavië honderd twintig jaar na den val der
staatsmacht. Wij doen maar best, te bekennen, dat we daarvan niets af weten; onze
zoogezegde historische ‘wetten’ staan alle op zeer zwakke voeten. De stroomen
der geestesbewegingen gelijken die holen-rivieren in de karststreken: wij volgen ze
zoolang we er langs kunnen gaan, dan verdwijnen zij plots en wij kunnen
ternauwernood opsporen, waar ze weer aan het daglicht komen; waar zij in den
tusschentijd onder de aarde gevloeid hebben, dat kunnen we niet nauwkeurig
zeggen.
Dit toch is zeker, één der dichterlijke hoogtepunten der wereldgeschiedenis werd

bereikt in 't ondergaan der vorige en 't begin dezer eeuw. Dat tijdperk wordt in de
literatuurgeschiedenis der Engelschen, Franschen en Italianen het tijdperk der
romantische school genoemd. Alleen in Duitschland, waar de ontwikkeling der
uitstekendste dichters een andere was, wordt dat tijdperk het klassieke genoemd,
ofschoon de literatuurgeschiedenis daar ook een evenwijdig-loopende romantische
beweging aanwijst. Dat opleven ontstaat zoo gelijktijdig, zoo heftig en trots het
geweldig onderscheid met zoo overeenstemmende kenteekens in alle Romaansche
en Germaansche landen, dat de eenheid der beweging niet betwijfeld kan worden.
Maar dat die juist in Duitschland zich in een klassische en een romantische splitst;
is een verschijnsel van groote wereldhistorische beteekenis. Ook de Engelschen,
de Franschen, de Italianen onderscheiden in hun letterkunde werken der klassische
en der romantische school; maar bijzonder is het, dat die twee richtingen in
Duitschland gelijktijdig optreden, terwijl bij de andere volken - althans naar de gewone
opvatting - eenige eeuwen tusschen den bloei der eene en de heerschappij der
andere liggen. De vraag, wat dat onderscheid, door al die naties op gelijke wijze
gemaakt, beteekent, is al te dikwijls gesteld en beantwoord geweest. Maar andere
vragen, die wel-
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licht nog gewichtiger zijn, de vraag, waar die verscheidenheid in de ontwikkeling
van het Duitsche volk en van zijn naburen vandaan komt, de vraag, inhoever de
klassische en de romantische richting in Frankrijk en Engeland in dezelfde verhouding
tot elkaar staan als de klassische en de romantische beweging in Duitschland, die
vragen zijn, zoover ik weet, maar hier en daar even aangeraakt geweest. En hier
sluit zich de verdere vraag aan, hoemen tot die verdeeling en die benaming gekomen
is, dit wil niet zeggen door wie en wanneer de woorden voor de eerste maal gebruikt
werden,(1) maar welke diepe psychologische en kultuurhistorische stroomingen in
de geesteswerken, die aldus geklassificeerd werden, en in de kritici, die ze aldus
klassificeerden, werden uitgedrukt.
Goethe heeft het woord en het begrip der wereldliteratuur gegeven, maar eene

geschiedenis der wereldliteratuur zou eerst moeten geschreven worden. Ik bedoel
niet een encyclopaedisch werk over de geheele literatuur van alle volkeren en tijden,
wat de maat van 't menschelijk kunnen al te zeer te boven gaat. Maar de ontwikkeling
dier volkeren, die de scheppers en de dragers onzer hedendaagsche beschaving
zijn, - en dat zijn de Germaansche en de Romaansche volkeren - heeft zooveel
onderling

(1) De woorden zijn gewis dubbelzinnig. In zijn Geschichte der romantischen Schule in Frankreich
noemt Georg Brandes bij gelegenheid op, hoeveel bepalingen van het woord ‘Romantisme’
alleen de Fransche schrijvers van 1820-30 gegeven hebben. Zij hadden het uit Duitschland
overgenomen, waar Friedrich Schlegel het eerst als schoolbegrip gebruikt had. Overigens
geeft het woord ‘romantisch’ aanleiding tot weinig misverstanden, daar bijna alle zinnen van
dat woord iets gemeens ten gronde ligt, ook daar waar zij die het gebruiken, zulks niet beseffen.
Het woord ‘klassisch’ integendeel, in dat zijn oorspronkelijken Latijnschen zin niets dan
‘schrijvers van eersten rang’ beteekent - ongeveer wat de Engelschen ‘standard authors’
noemen - is hier natuurlijk slechts in zijn tweede beteekenis genomen: om een bepaalden,
door de Oudheid min of meer beïnvloeden stijl aan te duiden.
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onoplosbare betrekkingen, dat de literatuur- en kultuurgeschiedenis van één dier
volkeren eigenlijk niet mogelijk is. Het is, of men een stuk uit een tapijt zou snijden
en zoomen, om het als een geheel te laten doorgaan: de versiering zal als
onverstaanbaar brokstuk verschijnen; of 't is of men zich, bij de studie der
geschiedenis van een oorlog, ging beperken tot de bewegingen van een enkel
legerkorps. De Germaansche en Romaansche volkeren hebben ééne geschiedenis.
En stellig, niemand schrijft heden nog de literatuurgeschiedenis van een volk zonder
op de buitenlandsche invloeden te letten; maar tot nog toe werd alleen Taine's
‘Geschiedenis der Engelsche Letterkunde’ van een werkelijk wereldhistorisch
standpunt uit geschreven.
Goethe heeft de geschiedenis der wetenschappenmet een groote fuga vergeleken,

waarin de stemmen der volkeren de eene voor en de andere na te voorschijn komen;
en met die woorden van Goethe leidde Hettner zijne Geschichte der Literatur des
18n Jahrhunderts in. Maar in zijn werk klonken slechts drie stemmen: die der
Engelschen, der Franschen en der Duitschers. De machtige stem, die deze
vóórschalde, en die hij, al was zij in de 18e eeuw verstomd, toch als grondtoon aller
moderne beschaving in zijne inleiding had moeten melden, de stem van Italië, heeft
hij klaarblijkelijk niet voldoende gewaardeerd. Hij heeft den stroom niet ver genoeg
naar zijne bron toe opgevolgd. En dit was ook vroeger haast niet mogelijk. Wij vinden
wel hier en daar een woord, dat op den echten gang der zaken zinspeelt, als den
door Hettner zelf aangehaalden zin van Pope: ‘Van Italië uit breidden zich de kunsten
over het Noorden heen’. Maar die voor 't eerst zulke zinnen uitspraken hechtten er
bij lange niet het gewicht aan, dat zij in waarheid hadden, de samenhang was hun
geenszins duidelijk. Eerst het baanbrekende werk van Jacob Burckhardt heeft ons
het volle bewustzijn van den samenhang der Europeesche kultuurbewegingmogelijk
gemaakt. Daar nu in
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dit artikel zal getracht worden dien samenhang te schetsen, of, om bij het vroeger
gebruikte beeld te blijven, den loop der onderaardsche strooming aan te duiden,
zoo moeten we in de eerste plaats naar den oorsprong en naar de bronnen
teruggaan.
Na den ondergang van 't Romeinsche rijk door de volksverhuizingen, kwam over

Europa die reeks ontzettende en kultuurverdelgende eeuwen, die Taine ‘l'affreuse
nuit dumoyen-âge’ noemt. Ontzettend was die tijd vooral voor de oude kultuurlanden,
want in de overige deelen van Europa zal het er wel tevoren niet beter uitgezien
hebben, en wat voor de antieke wereld het neerdalen van den nacht was, was voor
Noord-Europa de eerste morgenschemering: bij een schraal licht ontwaren we voor
de eerste maal iets in een gebied, waar vroeger volkomen duisternis en chaos was.
Wat ons een vreeslijk moorden en vernielen dunkt, nauwelijks ingetoomd door den
nieuwen, onbegrepen godsdienst, dat is eigenlijk het eerste levensgegolf in
Midden-Europa: de beschaving der Middellandsche zee verschuift naar het Noorden.
In de stormen en oorlogen dier eeuwen worden de overblijfselen van 't ontaarde
antieke wezen geheel vernietigd en vertrappeld. Germanen, Hunnen, Noormannen,
Hongaren, Saracenen om de beurt, vernielen en verbranden naar hartelust, maar
gedurende die lange barbaarsche strijden gaat hun eigen ontwikkeling voort, en de
meest begaafde rassen onder hen nemen zelfs die laatste overblijfselen der antieke
beschaving als eerste kiemen der hunne over. En daar het nieuwe volkeren zijn,
die in de wereldontwikkeling de overhand nemen, en daar een nieuw geloof, dat wil
zeggen een geheel nieuwe wereldbeschouwing, hun zielen beheerscht, zoo draagt
deze ontwakende beschaving een geheel nieuw karakter, of eerder, twee nieuwe,
van aard verschillende maar wonderbaar saamgesmolten karaktertrekken: zij is uit
Semitisch-Oostersche en Arisch-Germaansche bestanddeelen samengesteld, de
vroegere
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Middeleeuwen vertoonen een wezenlijk christelijk-Germaanschen stempel.(1)
Germanen hebben overal de oude Latijnsche landen onderworpen, de rassen

vermengd en herschapen, de staatkundige en maatschappelijke vormen grondig
veranderd. Uit de puinhoopen der antieke wereld heeft zich een instelling gered,
zelf een eigenlijk on-antieke, Oostersche schepping - de Roomsche Kerk. Haar
danken de krachtige Germaansche barbaren den eersten beschavenden invloed;
zij doet hun tevens den sleutel der antieke kultuur, de Latijnsche taal, aan de hand.
Zij heeft dien sleutel bewaard, zonder duidelijk te weten welke waarde hij had; daar
zij pas uit den kamp met het heidendom kwam, kon zij lastig goedkeuren, dat men
zich met de heidensche literatuur bezig hield. Zes eeuwen lang duurt die duistere
schemering; te vergeefs heeft het uitstekend genie van Karel den Groote gepoogd
een hernieuwing der oude studiën, een verheffing der algemeene beschaving door
te drijven: een beweging, die van dit enkel groot vernuft en van zijn onmiddellijke
omgeving uitging, en die men dikwijls de ‘middeleeuwsche Renaissance’ heeft
genoemd; maar de tijd was er niet rijp voor, zijne instellingen vervielen dan ook
spoedig, alleen door enkelen nog begrepen en voortgezet, en de barbaarschheid
der 9e en 10e eeuw lijkt nog grooter dan die der voorgaande eeuwen. Doch, in die
zes eeuwen is de herschepping van Europa voltrokken. De heerschende
Germaansche rassen zijn door de talrijke onderworpen Latijnen en verlatijnschte
Kelten nagenoeg opgeslorpt

(1) Taine heeft er op gewezen, hoezeer de Germanen tot het hartstochtelijk aankleven van het
Christendom voorbestemd waren, en hoe nauw, trots alle schijnbare en werkelijke
onderscheiden, de zielverwantschap van 't Germaansche en 't Semitische ras is, door beider
neiging tot verinnerlijking, tot godsdienstigen ernst en dwepende geestdrift. (Hist. de la litt.
angl., vol. I, chap. 1: ‘Les Saxons’).
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geworden, hun Germaansche stempel is verloren gegaan, alleen de Duitsche namen
der adellijke geslachten en de veranderde politische en sociale instellingen, vooral
de algemeene doordrijving van het leenstelsel, toonen hoemachtig de Germaansche
doorsijpeling in alle landen van Europa gewerkt heeft. De Latijnsche taalstam heeft
zich in de Romaansche stammen opgelost. De christelijk-feudale staten met hun
ridderwezen, hun geestdrift voor het kruis, hun wilde, strijdlustige, ruwe bevolkingen,
hun avontuurlijke, ruw-sterke, groteske vormen, zijn ontstaan. Want die wereld heeft
wel vormen, en zelfs zeer duidelijk gekenmerkte, maar toch niet wat wij een kultuur
zouden noemen.
En nu wordt het op ééne plaats klaar. In Zuid-Frankrijk, met het glanzend

wereldgezinde ridderwezen van Provence, met den bloeienden burgerstand zijner
steden, met zijn vranke godsdienstige vrijzinnigheid, met zijn verfijnde levensvormen
en eindelijk met de geheel nieuwe dichtkunst die er voortgebracht werd, is in de 11e
eeuw de Europeesche kultuur feitelijk ter wereld gekomen. Er zijn zeker in de
wereldgeschiedenis geen scherp bepaalde grenzen, maar daar, en in dien tijd,
begint die omschepping, die we later, als zij in vollere vormen ontwikkeld wordt, en
door een tweede bestanddeel van onvergelijkelijke beteekenis versterkt, de
Renaissance noemen.Want deze nieuwe Provençaalsche kultuur is van de Oudheid
bijna gansch onbeïnvloed gebleven. Zij is een vrucht der middeleeuwsche
ontwikkeling. Hare dichtkunst is wezenlijk een uitbloeiing van 't ridderwezen, en
reeds Diez heeft ze de ‘oudste romantische dichtkunst’ genoemd.
Het is bekend, hoe die kultuur, door het toedoen der Kerk, welke zij over 't hoofd

ging groeien, door de zuivere en vromere bewoners van Noord-Frankrijk in de
Albigenzenoorlogenmet barbaarsche woede weer vernietigd werd. Maar te vergeefs
werd de vlam op die eene plaats uitgetreden, zij sloeg reeds door
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heel Europa uit. In krampachtige zielestrijden hadden Berengar van Tours, Abaelard,
Roger Baco, getracht hunne waarneming en logica met het dogma te doen strooken,
zonder daarom de vervolging, den brandstapel zelfs te ontgaan. De stoutere denkers
der 13e eeuw aanvaardden alle gevolgtrekkingen, en weldra wemelde het van
twijfelaars en ketters. Het vrije denken was ontwaakt, en men hoeft maar het trotsche
aan den Schepper gerichte Sirventes van Peire Cardinal te lezen, om te zien, welke
hooge vraagstukken de dichters aangrepen, en hoe onversaagd zij die durfden
beantwoorden.(1)
Overal waren de steden opgebloeid. De demokratie was geboren en in 't jaar

1155 stierf de eerste martelaar der vrijheid, Arnaldo van Brescia, op den brandstapel.
In wilde veldslagen dwongen de Lombardiërs van de machtigste keizers en de
moedigste krijgslieden der wereld hun vrijheid af. ‘De 13e eeuw’, zegt Gregorovius,
‘is één voortdurende groote omwenteling’. Omwenteling, Hervorming en Renaissance
zijn drie woorden, die door zin en inhoud nauw samenhangen. In het kort, die drie
woorden omvatten de geschiedenis van Europa van 't begin der 12e eeuw tot heden
toe. En die drie bewegingen wortelen in dien tijd. In den overgang der
‘Naturalwirtschaft’ tot de ‘Geldwirtschaft’ vond de geduchte omwerping hare
oekonomische uitdrukking. De menschen beginnen weer vreugde aan de wereld te
beleven, en die vreugde in woorden te uiten, de duizendvoudige vormen van 't hen
omringende weer te geven; het krachtig gevoelde leven drukt zich uit in de opnieuw
ontwakende kunst en poëzie. In Provence, Castilië, Frankrijk, de havens van Sicilië
en Lombardije, evenals in die van 't Duitsche

(1) Zie Diez, Leben und Werke der Troubadours, ‘Peire Cardinal’; en over de godsdienstige
vrijzinnigheid van den tijd: Lange, Geschichte des Materialismus, ‘die Uebergangszeit’, en
vooral Hermann Reuter, Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter.
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rijk, weerklinken de liederen der Troubadours en Minnezangers.
Het is klaar, dat die nieuwe kunst die gedachten en gebeurtenissen tot onderwerp

nam, welke door zoo vele eeuwen heen het leven der Middeleeuwen beheerscht
hadden, en die eerst nu zich begonnen te vervormen. Die stoffen en hare opvatting,
het bijgeloovige, wonderminnende, groteske, avontuurlijke - men zou hier al het
uiterlijk en geestelijk leven der Middeleeuwen moeten opsommen - dit alles, met
zijn eigenaardigheid, zijn bijzonderen stempel, is 't, wat men heden ‘romantisch’
noemt. Kortom, alle bestanddeelen, die de Middeleeuwen in onze toen ontwakende
beschaving gelegd hebben, de quintessentie van het Middeleeuwsche, wat in het
opzicht van beschaving waarde heeft, geeft het woord ‘Romantiek’ zijn veel
omvattende beteekenis. Wie ‘Romantiek’ zegt, zegt ‘Middeleeuwen’. De
architektonische uitdrukking, welke die tijd voor de gebouwen van zijn gilden, van
zijn godsdienst, van zijn vorsten vond, is de zoogezegde Gothische, de bijzonder
romantische stijl. Het woord ‘Gothisch’ werd in de vorige eeuw menigmaal in den
zin van ‘romantisch’ gebruikt,(1) en hoeveel de ‘Romantieken’ van onzen tijd naar
de Gothiek en de Middeleeuwen omgekeken hebben, is bekend. Gregorovius
vergelijkt de Divina Commedia met een Gothischen dom, Carlyle noemt Dante den
spreker der Middeleeuwen, en zegt dat tien zwijgende eeuwen in zijn gedicht hare
stem hebben gevonden. Burckhardt heeft hem als den eersten modernen dichter
gekenmerkt. En deze schijnbaar zoo strijdige opvattingen bewijzen alleen, hoezeer
hij aan de kentering

(1) Wat Hettner Shakespeare's ‘middeleeuwsche romantiek’ noemt, dat noemde Shaftesbury in
zijn tijd Shakespeare's ‘Gothische ruwheid’. Pope vergeleek Shakespeare met een ‘ouden,
verhevenen, maar Gothisch smaakloozen bouw’. Rousseau, dien Hettner treffend als den
voorlooper der latere sentimenteele Romantiek kenmerkt, spreekt in de voorrede tot de
Nouvelle Héloïse van den ‘Gothischen’ toonaard van zijn werk.
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van twee wereldgetijden staat, en hoezeer die tijd der herschepping zich door hem
heeft uitgedrukt. Dante is de dichter der Vroeg-renaissance, en de Renaissance,
dat wil zeggen het wederopleven der volkeren van Europa tot de levensvreugde,
de vrijheid en de kunst, droeg in haar eersten aanvang een wezenlijk romantischen
stempel.
Misschien in geen enkel land, van Italië afgezien, was de bloei der Romantiek

zoo heerlijk als in Duitschland. De Provençaalsche dichtkunst kan zich met de
Duitsche in het opzicht van rijkdom en diepte niet meten. Eenen Wolfram von
Eschenbach, eenen Walther von der Vogelweide kan Provence niemand ter zijde
stellen. Maar zoo hoog als die bloeitijd reikte, zoo snel en volkomen was ook het
verval. De Kerk voelde het gevaar, waarmee die stijgende beschaving haar
bedreigde. Het zelfstandige denken en de wereldvreugde konden het met haar
stelsel niet schikken. Een godsdienstige vrijzinnigheid, waar men vroeger geen
besef van had, verbreidde zich overal; de eerste dichters en denkers predikten een
menschelijke verdraagzaamheid, zooals eerst de 18e eeuw ze weer huldigde, en
het is historisch geheel juist en voor de analogie en den samenhang der tijden
beteekenisvol, dat Lessing zijn Nathan in de 13e eeuw liet spelen. De wereld dreigde
toen reeds, zich van de voogdij der Kerk te bevrijden.
Maar altijd, als de hiërarchie en het geestelijke absolutisme der Roomsche Kerk

het meest bedreigd was, kwamen haar vrijwillige legers van geestdriftige en
dwepende broederschappen ter hulp; zooals in de 16e eeuw de Jezuiëten, zoo
vochten in de 13e de Franciscanen en de Dominicanen voor de geestelijke reactie.
Evenwijdig met den zegevierenden strijd der pausen tegen de Hohenstaufen, verliep
en strijd der geestelijkheid tegen het ridderwezen. De Inkwisitie was een snel en
ontzettend wapen, de predikheeren ijverige werktuigen, - en in Provence als in
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Duitschland is de stoute ridderlijke geest en zijne dichtkunst spoedig en tot in den
grond verstikt geworden(1). De Duitsche dichtkunst kon voor de 18e eeuw niet
herleven, gedurende vijf eeuwen heeft zij niets voortgebracht, dat in 't opzicht der
kunst volmaakt mag heeten. En dat is een vreeslijke scheur die door de Duitsche
kultuurgeschiedenis gaat: de schoone gestadigheid der voortbrenging, zooals wij
die in Frankrijk, in Engeland, in Griekenland vinden, is daar niet voorhanden. De
Duitsche Renaissance mocht zich niet verder ontwikkelen.
In een ander land werd de groote taak vervuld. In de gemeenebesten van Italië

ontwikkelde zich de moderne beschaving. De pausen, die de demokratische en
revolutionaire bewegingen overal bestreden, die de Magna Charta van Engeland,
pas verschenen, in den ban deden, begunstigden de republikeinsche ontwikkeling
in Italië, omdat die haar als bolwerk tegen de keizers diende. Ook heeft de hiërarchie
nergens zoo weinig werkelijke macht bezeten als in Italië. En daarbij nam de
Italiaansche geestelijkheid nogal spoedig de gedachten der nieuwe kultuurbeweging
over, zeer ten nadeele harer godsdienstige vastheid, maar ten onmetelijken voordeele
van letterkunde en kunst, die hier door alle machtfactoren bevorderd werden. In de
menigvuldigste vormen der vrijheid bloeiden de steden tot een rijkdom op, zooals
er het arme Europa der Middeleeuwen geen gekend had. Florence werd het
middelpunt van 't nieuwe leven. Reeds de minnepoëzie en het epos hadden hier
een gansch andere hoogte bereikt, een gansch anderen vertegenwoordiger
gevonden, dan in 't Noorden. De dichter, die hier de

(1) Zie de voortreffelijke uiteenzetting in W. Scherer's Gesch. der deutschen Litter.: ‘Ritterthum
und Kirche’ en ‘Sänger und Prediger’. Deswege mag men toch ook het goede niet overzien,
dat die orden gedaan hebben, en hoezeer, in Italië althans, ‘de werkzaamheid van den H.
Franciscus tot de verdieping van 't geestelijk leven bijgedragen heeft’. (Gaspary).
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Middeleeuwen met den Nieuwen Tijd verbindt, de diepzinnigheid en de innigheid
van 't katholieke mysticisme en de duistere norschheid der Gothiek met de
psychologie en de plastiek der moderne dichtkunst vereenigt, staat in zijn lyriek als
in zijn epiek onbereikbaar hoog boven alle Europeesche dichters van zijnen tijd.
Al brengt zij geen tweeden dichter als Dante voort, - altijd hooger stijgt na hem

de Italiaansche beschaving. Altijd rijker bloeien de steden op en verfijnt het leven,
en als honderd kleinere vlammen scharen zich de glanzende tyrannenhoven om
het groote licht, dat van Florence uitstraalt. En nu verschijnt hier het tweede
bestanddeel in 't ontwakend beschavingsleven van Europa. Tot nu toe was alles
vrucht en uitdrukking van 't Middeleeuwsche, 't ridderlijk-godsdienstige,
christelijk-feudale verleden, een vrucht der afgeloopen laatste duizend jaar, kortom,
het was loutere Romantiek geweest. En thans treedt overweldigend de nu eerst
door de helderder zinnen begrepen Oudheid, het werk van vroeger duizend jaren,
in het leven op; de vrucht die zoo lang ongewaardeerd, maar onverdord was blijven
liggen, spreidt nu duizendvoudig haar zaad uit. De stille gestalte van Petrarca gaat
hier als baanbreker vooraan. De schrijvers der Oudheid worden de een voor, de
andere na, ontdekt en bestudeerd, de kunstwerken uitgegraven; met den val van
Constantinopel komen de Grieksche leeraars naar Italië; Aristoteles, die de
wijsbegeerte der Middeleeuwen beheerschte, wordt vervangen door een veel
kunstrijker wijsgeer, Plato. Er ontstaat een heftige tegenwerking tegen het ascetisme
van 't middeleeuwsch Christendom, tegen het monnikkendom, tegen de beschouwing
van deze aarde en dit leven als een waardeloozen overgang van beproeving en
voorbereiding. Een wilde vreugde om het leven, om de schoonheid, om de kracht,
om de gansche volheid van natuur en bestaan kenmerkt het tijdperk; eenmaatlooze
ontwikkeling van 't afzon-
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derlijk individu, de diepe behoefte van elken eenling om zijn wezen in de dingen om
zich heen uit te drukken - en dit is juist de drang der kunst in den mensch. Nooit is
er een tijd geweest, die zooals deze voor de kunst gemaakt was, nooit een, waarin
de kunst zich zoo overrijk ontvouwd heeft.
Men heeft de Renaissance vaak eenzijdig als de wedergeboorte der Oudheid

opgevat. Zij heeft steeds beide bestanddeelen in zich vereenigd. Zij was een nieuw
opleven der volkeren van Europa, vooral van 't Italiaansche volk; en dit onstuimig
nieuwe leven dat de volkeren doordrong, neigde van zelf naar de heidensch-zinnelijke
schoonheid der Oudheid. Maar zij vergat nooit haar christelijk-middeleeuwsch
verleden. Zij vereenigde beschavingselementen van beide wereldbeschouwingen
tot één prachtige, wonderbaar saamgestelde beschaving. Twee heerlijke stroomen
vloeiden om zoo te zeggen in ééne kom te zamen. Zij nam alle schatten der Oudheid:
de rein klassische taal, de hooge kunst, de klare wijsbegeerte, de
wereldbeheerschende overleveringen met geestdrift over - maar de eigen
hartstochtelijke begaafdheid van 't Italiaansche ras, zijn eigen nieuwe melodische
taal, de diepe geheimen der christelijke religie, het kunstkarakter van den katholieken
godsdienst, de herinneringen aan het ridderwezen met zijn strijdlust en liefde, spelen
geen geringer rol. Steeds ziet men het klassieke zich nevens het romantieke
ontwikkelen.(1) Petrarca zelf, die zijn tijdgenooten den weg

(1) Op dat dubbel karakter der Europeesche beschaving is reeds dikwijls gewezen; hier wordt
voor de eerste maal gepoogd, het door de gansche ontwikkeling, al is't maar in een vlugge
schets, te vervolgen. Voigt bijv. (Wiederbelebung des classischen Altertums, Einleit. blz 5)
zegt: Die Aufgabe Italiens war es, den Duft antiker Kunst mit der Blüthe des
christlichromantischen Lebens zu vermählen, die Form und sinnliche Schönheit als Erbe der
classischen Völker mit dem Geiste der Romantik zu vereinigen. ‘Emerson, in Progress of
Culture (1867)’: Each European nation, after the breaking up of the Roman Empire, had its
romantic era.’ Springer, in de Kunsthistorische Briefe kenmerkt Europa, in tegenstelling tot
het Oosten, als ‘das Land der Classik und Romantik’.
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der Oudheid wees, die den nieuwen stroom uit zijn duizendjarig ijs verlost heeft, die
Europa de klassische kunst heeft gebracht, bracht ons ook in zijn liederen aan Laura
de nieuwe romantische sentimenteele minnepoëzie, welke de Oudheid niet gekend
had. En al de groote dichters, die op hem volgden: Bojardo, Ariosto, Pulci en Tasso
schreven romantische epopeeën, al zijn die ‘van den geest der Renaissance
doordrongen’ (Gaspary). Dit geldt nog meer van de beeldende kunst, die zoo geheel
door christelijke stoffen beheerscht was, in 't bijzonder van de schilders der
Vroeg-renaissance; want bij de latere werd de christelijke stof door de heidensche
behandeling overweldigd. En zoo vertoont het toch weer den historisch klaren
samenhang, dat de retrospektieve Romantiek van onze eeuw, tegenover de groote
schilders der Hoog-renaissance, tegenover Michelangelo en Rafaël, de
praerafaëlieten begon hoog te schatten. Gedurende twee honderd vijftig jaar staat
Italië, stralend van pracht en schoonheid, aan het hoofd der Europeesche
beschaving, en al de barbarenlanden in West en Noord namen er veel van over.
Laat en langzaam bereikte ook hen de beweging, en de wijze, hoe zij zich uitbreidde,
en de uitslagen, die zij op nieuwen bodem en in andere rassen opleverde, zijn
belangrijk genoeg.
Naar Duitschland sloeg eigenlijk maar één golving der Renaissance over, de

geleerde, het humanisme. Al het overige werd door een andere beweging verslonden,
die op Germaanschen bodem hare bron heeft, en die de Renaissance, hoe vijandig
zij zich ook tegenover haar gesteld heeft, toch nader verwant is, dan men gewoonlijk
gelooft. Ik meen de Hervorming. Renaissance en Hervorming waren als twee zusters,
die, nauwelijks ter wereld gekomen, elkaar reeds bestreden, en bestrijden
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moesten. Taine zegt met recht: ‘Alle vruchten der Renaissance waren verloren
gegaan zonder de Hervorming’. Het slachtoffer van de noodwendige botsing was
vooral Duitschland. Daar nammen de zaak van beide zijden het ernstigst en bitterst
op. Nergens werden de godsdienstoorlogen zoo lang en zoo woedend doorgedreven
als in Duitschland. Elke opkiemende beschaving werd daardoor neergetreden, en,
vergeleken bij de andere landen, bleef het geestesleven van Duitschland bijna drie
eeuwen ten achter. In Duitschland heeft de geest der Renaissance eerst met Goethe
zijn intrede gevierd. Frankrijk, dat wil zeggen Noord-Frankrijk - want het zuidelijke,
Provençaalsche deel had een eigen beschaving, en behoorde politisch tot het
Duitsche rijk - had reeds in de 12e en 13e eeuw een zekeren invloed op Europa
uitgeoefend: de Universiteit van Parijs was ten tijde der scholastiek het
wetenschappelijk middenpunt van Europa geweest, en menig voorlooper van den
nieuwen geest heeft daar gewerkt en werd daar vervolgd. De Gothiek schijnt in
Frankrijk te zijn ontstaan. Het ridderepos - de meest gewilde stof der Romantiek -
werd hier voor het eerst opgesteld, wel is waar op zoo drooge wijs, dat zelfs Fransche
kritici zijn dichterlijke waardeloosheid herkennen. Dat het de gansche wereld door
ijverig gelezen werd, bewijst alleen hoe grof de smaak in de Middeleeuwen toch
was.
Met Frans I dan hield de Renaissance in Frankrijk haren intocht, juist op het

oogenblik dat zij in Italië uitstierf. Hare kunst verleende aan het hof een lichten,
uitwendigen glans, haar geest drong diep in de zielen der menschen, zij deed een
‘storm van honderd jaar’ ontstaan, doch haar uitdrukking in kunst vond zij niet. Met
een enkele groote uitzondering - Rabelais - vervielen de dichters van den tijd tot
een beperkt en flauw klassicisme. De steeds wassende despotische invloed van
het hof vermeerderde de conventie en de stijfheid van den vorm, en
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doodde den ongebonden geest van natuur en leven, die nauwelijks weer was
opgerezen.
En zoo vinden we dan, dat de Renaissance zich alleen in Noordwest-Europa met

evenveel rijkdom en kracht openbaarde als in Italië. In Vlaanderen de beeldende
kunst, de Nederlandsche Renaissance, met Rubens als hoogtepunt, in Engeland
de poëzie. In Engeland hadden de protestantsche bewegingen sinds lang
aangevangen, waren met geweld onderdrukt geweest, hadden in het volk verder
geglommen, en nu, onder Hendrik VIII, nu dat men van den troon uit de Hervorming
tegemoet kwam, wat in geen ander land het geval geweest was, werd Engeland als
op eenmaal protestansch. De godsdienststrijden in Engeland zijn - al werden er
genoeg menschen onthoofd en verbrand - in het opzicht van heftigheid met die van
het vasteland niet te vergelijken. Zoo ontstond dus in Engeland de bloeitijd der
Renaissance eerst na de Hervorming, maar op een oogenblik, toen de protestantsche
geest de hoogere en op verstandelijk gebied wetgevende kringen nog niet
doordrongen had, toen die veeleer nog van kunstig-zinnelijke levensvreugde vervuld
waren. De vruchtbaarheid van het tijdperk was onvergelijkelijk, de
literatuurgeschiedenis der Engelsche Renaissance telt bij de driehonderd dichters
van naam, en meer dan vijftig, die in kleine landen of literair-arme tijden voor groote
dichters zouden gelden. Één heeft ze allen overtroffen: Shakespeare, en zie: Carlyle
ziet in hem de hoogste vrucht van het Katholicisme in Engeland, Taine de volledigste
uitdrukking der Renaissance, Hettner de belichaamde Romantiek der Middeleeuwen.
En allen hebben gelijk, want al die bestanddeelen zijn in hem vereenigd. Renaissance
en Romantiek zijn vereenigd, waar een volmaakte vrucht moet ontstaan.
Shakespeare staat aan het slot der middeleeuwsche geschiedenis van Engeland,
gelijk Dante op den drempel van den nieuwen tijd in Italië. Twee dingen hebben de
Italiaansche Renaissance
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ten onder gebracht, hare eigen wilde bandeloosheid, het gebrek aan elk zedelijk
houvast, en de vervolging door de katholieke Tegenhervorming. Op dezelfde wijs
ging de Engelsche Renaissance ten gronde door haar eigen overdaad en de
groeiende heerschappij van den puriteinschen geest. De twee reacties werkten
samen. Een toestand als die der Renaissance kon het niet uithouden. Een mensch
kan den voortdurenden roes niet verdragen, den roes van hartstochten en genot,
en vooral niet denmeest uitputtenden van alle, den roes der geestelijke en dichterlijke
voortbrenging, die de hersens gedurig in brand houdt; een volk kan dat evenmin.
De uitputting moest daarna komen, en zij kwam. Andere belangen treden op den
voorgrond, voornamelijk godsdienstige en staatkundige. Aan de Renaissance en
de Hervorming sluit zich weer de omwenteling aan. Vraagstukken van recht en
geloof verdringen alle andere. Nu komt de tijd der puriteinen, de tijd van Cromwell,
en voor de eerste maal wordt een koning door zijn volk gerecht.

(Slot volgt.)

KARL FEDERN.
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Renaissance en Romantiek

(Vervolg en slot)

SEDERT het verval der Italiaansche Renaissance leiden voornamelijk Engeland en
Frankrijk de ontwikkeling voort, en Frankrijk geeft nu den toon aan. De geest der
Renaissance is vervlogen, alleen een leeg overblijfsel van den vorm is er gebleven.
Met de tweede helft der 17e eeuw zijn we overal het tijdperk van 't klassicisme
ingetreden. Van de Oudheid had men een machtige, van de ‘Schablone’ bevrijde
natuuropvatting geleerd, een teruggaan tot de diepste bestanddeelen der
menschelijke natuur in de poëzie, eene studie der werkelijke natuur in de kunst.
Maar de indruk was te sterk, dan dat hij niet door zich zelf had geschaad. Instede
van uit de Oudheid voor altijd te leeren, hoe men de natuur tot voorbeeld neemt,
namen zij weldra de Oudheid tot model, en zoo werd de Oudheid op hare beurt een
‘Schablone’. Instede van de methode der Oudheid te leeren, zooals het de eerste
echte leerlingen gedaan hadden, volgden zij eenvoudig het oude patroon na.
Bijzonder in de literatuur. In gansch Europa en vooral in Italië en Duitschland ontstond
een Latijnsche dichtkunst, die de vormen der Latijnsche klassieken navolgde, eene
doodgeboren literatuur, die bibliotheken vult, en eerst in onze eeuw allengskens
een einde neemt. Maar ook in de volkstalen: hoe meer de geweldige golving der
Renaissance verloren
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ging, hoe zwakker de ingeving werd, hoe meer de geest der Oudheid verdween,
des te strenger vatte men haren vorm op, hare zoogezegde regels, die voor den
nieuweren tijd en zijn stoffen niet pasten, en die bovendien in de Oudheid nooit
regels geweest waren. En die literatuur die gelooft, dat zij de regels der oude
Klassieken volgt, is de zoogezegde ‘klassieke’ literatuur in Engeland en Frankrijk.
Eene literatuur, waar meer stijl dan poëzie in is, meer sierlijkheid dan inspiratie,
meer rhetorika dan hartstocht, meer verstand dan gevoel, - kortom, eene poëzie,
die zeer spoedig ophoudt, poëzie te zijn. Zelfs zeer begaafde dichters als de
Fransche onder Lodewijk den Veertiende, moesten door die ongelukkige regels het
best van hun kunnen er bij inschieten. Het ‘klassieke’ tijdperk, dat we hier om het
te onderscheiden van den werkelijk klassieken geest ‘klassicistisch’ willen noemen,
heeft groote schrijvers, maar eigenlijk geenen dichter. Daar ontbreekt de geestdrift,
zonder welke geene poëzie mogelijk is, zonder welke niets hoogs te bereiken is.
Het is in menig opzicht een droevig tijdperk, van 't begin der 17e tot het einde der
18e eeuw. Een leege, drukkende tijd, vol ijdelheid en ruwheid, die al het dichterlijke
moest verstikken in den geestdriftigen mensch, die tot zijn ongeluk in dien tijd
geboren was. Als men de beste gedichten uit dien tijd, de geestig lichtzinnige verzen
van Waller, of Pope, of Voltaire, met de gedichten der Renaissance vergelijkt, 't zij
van Lorenzo de' Medici, of van Greene, of van Shakespeare, - ik noem opzettelijk
beduidende en onbeduidende dichters nevens elkaar -, als men dien levensgloed,
die vreugd om de natuur, om de liefde, om de schoone vrouwen, om al het schoone
der aarde, als men die eenvoudige eerlijke vreugde ziet, en daarnevens de doodelijke
bitterheid van Swift, de koude scherts van Voltaire, de voortdurende geestige ironie,
het gestadig ‘boven den hartstocht staan’: het doet u aan als elektrisch licht nevens
zonneschijn,
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als papieren rozen nevens werkelijke, - men ziet wel, dat de tijden slechter geworden
zijn, de menschen droger, er is veel ellende over hen heengegaan, en op den roes
is een lange katterigheid gevolgd. Denk maar, wat dit beteekent: een tijdperk van
honderd-vijftig jaar, dat geen werkelijk ‘dionysisch’ gedicht voortgebracht heeft: hoe
vleugellam moet het menschdom toch geweest zijn! Want zoogezegde dichters
waren er wel, maar het zijn, naar een schoon woord van Emerson, ‘rupsen met
vleugels, maar geen vlinders’. Ze zeggen in sierlijke verzen al wat men evengoed
in proza kon zeggen; en 't is het teeken van het echte gedicht, dat men het niet in
proza kan weergeven, zonder juist alles er uit te bannen, wat er waarde aan geeft.
In de vorige eeuw dacht Buffon een gedicht te prijzen, door te zeggen dat de verzen
zoo schoon waren ‘comme de la belle prose’.
Het was een tijdperk van het proza en de wetenschap. De menschelijke geest

was geenszins onwerkzaam. Onvermoeid zaagde de wetenschap, en met haar de
politische en wijsgeerige schrijvers, de steunpilaren van alle gezagsvormen door,
die de eerste geweldige stoot in de 13e eeuw getroffen had.
En de Renaissance kwam weer. De menschen zijn nog eens tot de natuur en de

inspiratie teruggekeerd. Weder is er een omwenteling op alle gebied. In 't midden
staat de staatkundige en maatschappelijke omwenteling, die in Frankrijk op de
bloedigste wijze uitslaat; ook weer een terugkeer tot de natuur, een omverwerpen
van onnatuurlijk geworden heerschappij-vormen. Maar ook in Frankrijk volgt er eene
letterkundige omwenteling op de staatkundige, terwijl in Duitschland het tegendeel
gebeurt. En weer draagt de beweging in geheel Europa, zooals in de 13e eeuw, het
teeken van de demokratie, van de godsdienstige vrijzinnigheid en de vrijheid der
kunst. Weer wordt, zooals in de 13e eeuw, de verdraagzaamheid tegenover alle
godsdiensten en
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beschouwingen gepredikt, en weer is, als in de 15e, het woord ‘Humanitas’ de
uitdrukking voor het doel aller kultuur.
De baanbreker der beweging in Duitschland is Lessing. Zijn proza is den

Franschen stijl veel schuldig, zijn eerste dramas zijn navolgingen der klassicistische
Engelsche stukken. Doch hij grijpt niet alleen naar de Engelsche klassicistiek terug;
maar veel verder, vooral naar Shakespeare, dus naar de Engelsche Renaissance,
juist zooals hij in de Hamburger Dramaturgie de echte klassieke Oudheid tegenover
de Fransche klassicistiek stelt. Dit is kenmerkend voor den tijd. Een dergelijk
terruggrijpen naar de Oudheid vertoont zich ook in Engeland en Frankrijk, doch daar
heeft het niet dezelfde kultuurhistorische beteekenis gehad als in Duitschland(1).
Met die beweging loopt een tweede parallel: zooals de eene naar de Oudheid,

zoo leidt de andere naar de Middeleeuwen, haar geschiedenis en kunst. In
Duitschland vat man vuur voor het Nibelungenlied en de minnezangers, in Engeland
voor de verzamelingen van den bisschop Percy en de vervalschingen van
Macpherson, in Frankrijk begint men de Provençaalsche en Oudfransche letterkunde
te bestudeeren. We hebben eene Renaissance der Romantiek nevens eene
Renaissance der Klassiek, - of, beter gezegd, in ieder tijdperk van geestelijk óp-leven
treden de twee bestanddeelen der Europeesche kultuur machtiger op den voorgrond.
Een ‘stilo nuovo’ wordt verkondigd, als in de 13e eeuw te Florence. Men wil

nieuwigheid brengen op alle gebied, men zoekt het ongewone, het wilde, tegenover
de klaarheid en de engheid der klassicistische kunst, het vreemde en avontuurlijke,
het

(1) In 1762 geven Stuart en Revett de Antiquities of Athens uit, in 1769 verschijnen de Ionian
Antiquities. De Engelschen waren de eersten, die het land der klassieke kunst zelf
onderzochten. In Frankrijk verscheen reeds in 1745 de eerste Shakespeare-vertaling, een
tweede volgde in 1776.
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fantastische, tegenover de verstandsletterkunde, men kiest de stoffen uit de
Middeleeuwen, uit het Oosten, uit alle mogelijk gebied, men wil met stemming en
hartstocht, met stormigen pathos werken, en de schrijvers, die tot deze nieuwe
school behooren, worden in geheel Europa de dichters der romantische school
genoemd. Onder hen rekent men in Engeland: Southey, Coleridge, Scott, Moore
en Byron. Wij vinden ze een geslacht later - want de eerste werd door de politiek
opgeslorpt - in Frankrijk door Chateaubriand, door Victor Hugo, Theophile Gautier,
Alfred de Musset en door vele anderen vertegenwoordigd. Wij vinden ze in Italië,
waar Manzoni hun hoofd is. En zonderling genoeg, al de genoemde Fransche
schrijvers noemen en bekennen zichzelven met trots als ‘Romantieken’, zij stellen
zich heel bewust tegenover de ‘Klassieken’, d.w.z. de klassicisten, en zij sluiten zich
rechtstreeks bij de Renaissance aan. De criticus der nieuwe richting, Sainte-Beuve,
schrijft, ‘om der romantische dichtkunst nationale voorvaderen aan te wijzen’(1), zijn
Tableau de la poésie française au seizième siècle, als om te bewijzen dat de nieuwe
tijd van geestdrift en genialiteit maar eene voortzetting dier beweging is, die van de
13e tot de 16e eeuw Europa wekken kwam.
Op de vreemdste wijs verloopt de beweging in Duitschland, en hier, geloof ik.

werd hare beteekenis in den wereld-historischen samenhang nog niet voldoende
gewaardeerd. We vinden ook hier eerst denzelfden opstand tegen ‘der regelen
dwang’, m.a.w. tegen de klassicistische vormen, ja men had liefst, zooals men 't in
Duitschland maar al te gaarne doet, allen vorm verworpen. Hoe ongemeener en
vermeteler, hoe beter. Het is het tijdperk van ‘Sturm und Drang’. Op betrekkelijk
onbeduidende voorloopers volgen drie geweldige werken die allen tot den Sturm
und Drang behooren: Götz, Werther, die Räuber. Maar Goethe in Götz, in Clavigo,
in Werther, Schiller in de Räuber,

(1) Georg Brandes, Die Romantische Schule in Frankreich, S. 356.
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in Fiesco, Wieland in Oberon, en zooveel anderen, zijn in Europeeschen zin
Romantieken, zoowel als Scott en Coleridge en Byron in Engeland. Ja, deze laatsten
zijn reeds door hen beïnvloed. Met eene vertaling van Götz von Berlichingen begint
Walter Scott zijn letterkundige loopbaan, het eerste drama van Coleridge is een
zwakke navolging der Räuber, - 't is alles ééne beweging, de Sturm und Drang is
slechts de eerste vloedgolving der Romantiek, die over Duitschland heenslaat, en
heeft men die in Duitschland nooit zoo genoemd, dan is dit deels aan eene
miskenning van den samenhang te wijten, deels aan de toevallige omstandigheid,
dat het woord later als schoolbegrip voor eene tweede golving derzelfde beweging
opkwam, die dan in engeren zin de ‘romantische’ genoemd werd.
Dat die beweging in Duitschland op gansch andere wijze verliep, dat heeft twee

oorzaken, of, om bescheidener te spreken, daar we van de oorzaken niets af weten,
er zijn daarvoor twee uitleggingen te vinden, twee verschijnsels, die overigens
overeenstemmen, ja wellicht er eigenlijk maar een enkel uitmaken. Het eene is, dat
in Duitschland aan het hoofd der beweging twee veel grootere mannen traden dan
in alle andere landen, twee mannen, die tot eene veel rijkere, vrijere, alzijdiger
ontwikkeling bekwaamwaren, en geheel buiten de lijst der Romantiek traden: Schiller
en Goethe.
Het andere verschijnsel ligt in het verloop der Duitsche geschiedenis. Men heeft

er reeds op gewezen, dat de Renaissance in Duitschland nooit volkomen heeft
kunnen doorbreken, dat de godsdienstoorlogen de kiemende kultuur vertrappeld
hebben. Maar het schijnt wel, dat historische bewegingen toch op de eene of andere
wijzemóeten doorbreken. Zooals op staatkundig gebied onderdrukte omwentelingen,
als geen geduchte onberekenbare tegenwerkingen zich voordoen, vroeg of laat
toch uitbreken, zoo is het ook op geestelijk gebied, vooral
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wanneer in alle naburige landen de vrucht gerijpt is en het zaad gestadig door den
wind verspreid wordt, zoo dat slechts het gunstig oogenblik hoeft te komen, en het
steeds vernieuwde zaad kan een oogst worden. De geleerden hadden zich pedant
genoeg maar toch voortdurend met de Oudheid bezig gehouden, Shakespeare
kwam naar Duitschland, de beste Duitschers kwamen naar Italië: en zoo werd het
zaad der Renaissance in Duitsche kunstenaarszielen gelegd en daar verschenen
Winckelmann en Lessing en Herder en Goethe, en met hen hebben wij, vooral met
Goethe, de Duitsche Renaissance. Zeker, er is veel veranderd in den loop der vier
eeuwen, die de Duitsche Renaissance te laat kwam, maar de geest is dezelfde: wie
er wel op let, zal er alle grondbestanddeelen in terugvinden.
Daarom hebben we in de nieuw-opgekomen Duitsche literatuur het dubbele

kenmerk, daarom deelt zich de romantische school in Duitschland onmiddellijk in
eene die naar de Oudheid kijkt - wij noemen die de Duitsche klassieken - terwijl de
dragers der oude beweging zich tegenover dezen als de eigenlijke Romantieken
stellen.(1) En zoo gaat het met Duitschland als met een kind, dat zich laat en plotseling
ontwikkelt: het moet al de tijdperken, die de andere volken in drie eeuwen hebben
doorloopen, in ééne eeuw doormaken. En daarom hebben we nevens elkaar de
Renaissance, d.w.z. hare klassische richting en haren vrijen geest en
schoonheidsroes - weldra ook leege klassicistische navolgers genoeg - en de
Neo-romantiek, die in andere landen zoo veel later gekomen is. In Duitschland komt
alles samen te staan, wat in de andere landen zich in den loop des tijds ontwikkeld
heeft.
Als wij den levensgang van den dichter volgen, die op het

(1) Ook Wilhelm Scherer bemerkt (Gesch. d. deutschen Lit., 7. Aufl. S. 615): ‘De strekkingen der
literaire omwenteling der jaren '70 heeten nu Romantiek’. - Vg. Georg Brandes (Romantische
Schule in Deutschland, S. 29): ‘De Sturm-und Drangperiode herhaalt zich in fijnere vormen.’
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hoogste toppunt van dien merkwaardigen tijd heerscht, en zijn geheele beschaving
in zich vereenigt, Goethe, dan bemerken wij, dat hij eerst geheel tot de Romantiek
behoort: hij stelt belang in den Gothischen stijl, in het Ridderwezen, in de
Faustlegende, hij schrijft werken, op welke zich de Romantieken uit alle landen
beroepen hebben.
Daarna slaat hij een andere richting in, naar de Oudheid en met haar de

Renaissance. Om dit in bijzonderheden aan te wijzen, zou men een gansch boek
met bewijsstukken kunnen vullen. Goethe's verhouding tot deOudheid te behandelen,
is hier zeker niet noodig. Met hoeveel genegenheid hij zich in de Renaissance
verdiept, leert de Italiaansche reis, de vertaling van Benvenuto Cellini's leven, en
de aanmerkingen die hij bij deze schreef; vooral kenmerkend is de bemerking waarin
hij Savonarola eenen ‘unreinen Enthusiasten, ein fratzenhaftes, phantastisches
Ungeheuer’ noemt, ‘das sich diesem grossen, schönen, heitern Leben undankbar,
störrisch, fürchterlich und pfäffisch entgegenstellt’; zooals hij dan ook, omtrent dien
tijd, van Gothiek en Christendom niet weten wilde. Zijn gansch heidenschzinnelijk,
schoonheidsvreugdige, gezonde wezen, zijne alzijdigheid is Renaissance. Nevens
hem is Schiller, hoe hij ook met hem de Oudheid toestreeft, veel meer een
Romantiek. Vooral in de keus zijner stoffen; niet zonder reden heeft hij zelf de
Jungfrau von Orléans eene romantische tragoedie genoemd. De keus en de
uitwerking van dit stuk, als van de Braut von Messina, de Maria Stuart, den
Wallenstein, mag nog zoozeer op aesthetischantieke motieven gerust hebben, stof
en geest zijn romantisch. Goethe voelde dit zeer duidelijk, en op een merkwaardige
plaats der Gespräche mit Eckermann(1) gewaagt hij van de tegenstelling tusschen
hemzelf en Schiller, en beweert dat Schlegel, die voor 't eerst de begrippen ‘klassiek’
en ‘romantiek’ tegenover

(1) II, S. 140.
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elkaar stelt, hierin de tegenstelling van Schiller tusschen ‘naïeve’ en ‘sentimenteele’
dichtkunst navolgde, terwijl Schiller van zijnen kant daardoor de tegenstelling
tusschen hemzelf en Goethe had willen verklaren. Omtrent 1800 beginnen de twee
richtingen scherp gekenmerkt te zijn; de Romantieken, die van Goethe uitgegaan
zijn, verwijderen zich steeds meer van hem, en wentelen heel natuurlijk de
Middeleeuwen en 't Katholicisme toe. Maar ook Goethe neemt weer romantische
elementen in zijn werk op. Aan 't slot derWahlverwandschaften, in denWestöstlichen
Divan, in Faust (vooral aan 't einde) kwam hij de Romantiek te gemoet, zooals hij
eindelijk ook weer in de Gothiek ging belang stellen. Hij zelf zegt, dat hij in het tweede
deel van Faust gepoogd heeft beide elementen te vereenigen, dat ‘schon in den
früheren Acten das Classische und das Romantische anklinge’ tot ‘in der Helena
beide Dichtungsformen entschieden hervortreten und eine Art von Ausgleichung
finden.’(1) Hij stelt de Duitsche Renaissance voor, die de twee elementen weer
samenbracht.
Als het onze eeuw voorbehouden was, het wezen der Renaissance en haar

beteekenis voor de algemeene kultuur volkomen te erkennen, als het werk van
Jacob Burckhardt gansch eene literatuur heeft doen ontstaan, welke er naar streeft,
die verre bronnen onzer beschaving te onderzoeken en te begrijpen, dan is dat,
geloof ik, niet het minst aan het feit toe te schrijven, dat Goethe een zoo onmiddellijke
vatbaarheid voor den geest der Renaissance in ons mogelijk gemaakt heeft.
Om het reeds gezegde samen te vatten: de geheele beweging, van 't begin der

Renaissance tot op Goethe en Byron en Nietzsche en ons, hoe verscheiden van
aard en afgebroken zij ons ook verschijnen mag, is er maar ééne. De tijd schijnt
ons alleen daarom zoo lang, omdat hij onmiddellijk achter ons ligt, omdat

(1) Ib. II, S. 110.
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hij nog zoo dicht bij ons is en ons het perspectief der verte ontbreekt. Van
Shakespeare tot Goethe verloopen er twee honderd jaren, van Dante tot Goethe
vijfhonderd. Wat beteekenen twee honderd, vijf honderd jaren voor de
wereldgeschiedenis? Tusschen den inval der Kimbren en Teutonen honderd en
dertien jaar vóór Christus, en den inval der Longobarden in Italië in 't jaar 568 na
Christus, liggen er zeven honderd jaren, en wij weten dat zij aanvangs- en
eindeverschijnsels zijn van een en dezelfde wereldhistorische beweging: de
volksverhuizing. Tusschen de reis van den apostel Paulus naar Rome en die van
den heiligen Bonifacius naar Duitschland ligt ongeveer dezelfde tijd, en het zijn
verschijnsels van een en dezelfde beweging: de uitbreiding van 't Christendom in
het Westen. Zoo gaat het ook met deze beweging, die we kortheidshalve de
Europeesche kultuurbeweging kunnen noemen: zij ontwaakt in Provence en ook in
Duitschland, komt tot vollen bloei in Italië en Engeland, en sluimert, wat de kunst
betreft, weer in, omdat zij zich in de godsdienstige en staatkundige bewegingen,
die tot haar behooren, geheel oplost; zij leidt tot Hervorming en Tegenhervorming,
in de 17e eeuw in Engeland tot de omwenteling; eenzelfde poging in Frankrijk mislukt,
maar wordt voortgezet, en de omwenteling breekt hier in 1789 uit en spreidt zich
van daar over geheel Europa. In Duitschland werd de kiem altijd weer
terneergehouden, en de Kunst-Renaissance bloeide er voor de eerste maal in de
18e eeuw, terwijl zij in de andere landen tevens weer opschiet. Wij staan allen nog
in deze beweging, en de twee grondslagen onzer beschaving hebben zich tot nu
toe altijd beide doen gelden: wat in onze beschaving uit de Middeleeuwen geboren
werd of de Middeleeuwen en haar gedachten toestreeft, dat noemen wij romantisch,
wat ons van de Oudheid komt, dat noemen wij klassisch. Wie ‘romantisch’ zegt,
zegt ‘Middeleeuwen’, wie ‘klassisch’ zegt, zegt ‘Oudheid’.
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Nu is er, sinds het begin der Renaissance in de 13e eeuw, dus sinds het begin van
denmodernen tijd - die in de verscheiden landen van Europa op gansch verscheiden
tijdstippen begint - weerom een geheele reeks van beschavingselementen in 't leven
getreden, die zich thans op hunne beurt doen gelden, die wij noch deMiddeleeuwen,
noch de Oudheid toeschrijven kunnen, die noch klassisch, noch romantisch zijn.
De kunst-uitdrukking van zulke nieuwe beschavings-elementen gelukt dikwijls eerst,
zooals wij 't voor de Middeleeuwen zien, als de eigenlijke ontwikkeling al afgeloopen
is. Het jaar 1800 - als middelpunt voor het geheele genomen - sluit zulk een
ontwikkeling af, zooals het jaar 1200 er een ander afsluit. Het jaar 1800 zag de
geduchtste drievoudige bewegingen, zooals het jaar 1200 die gezien had. Weer
gingen, als na 1200, Omwenteling, Hervorming en Renaissance met elkander. En
zooals in de 13e eeuw heeft zich in de 19e eeuw eene geheele oekonomische
omschepping voltrokken. Toekomstige tijden, die onze verouderde indeelingen
zullen verwerpen, zullen misschien in die twee jaartallen de grenzen van groote
historische tijdvakken vaststellen.(1)
Het is ons nog niet mogelijk, onzen tijd, den modernen tijd, te beoordeelen. Wij

kunnen toch al erkennen, dat een uiterst individualistisch en een uiterst socialistisch
princiep hier kruisen, en dat beiden bij de meest begaafde geesten, dikwijls in zeer
merkwaardige samenstelling optreden.
Het is gerechtvaardigd en historisch volkomen verklaard, zoo de dichters van

onzen tijd voelen, dat zij eene gansch nieuwe beschaving uit te drukken hebben,
dat zij noch klassisch noch romantisch, maar modern zijn. Zij moeten zich voorloopig
zoo

(1) Ik kan niet nalaten, hier een plaats uit het vroeger gemelde boek van Sainte-Beuve aan te
halen; dat boek, dat me in de handen viel toen dit artikel eigenlijk voltooid was, verscheen
voor de eerste maal in 't jaar 1828, en aan het slot vond ik den volgenden merkwaardigen
volzin: ‘A envisager les choses de haut, il est aisé de discerner dans l'histoire d'Europe, depuis
les temps anciens jusqu'à nos jours, deux grands ordres sociaux, savoir: l'antiquité grecque
et romaine d'une part, et le moyen-âge de l'autre. Entre ces deux mondes il y a un prodigieux
abîme, creusé et comblé par le christianisme et par les barbares. Le second état de la société,
le moyen-âge, peut être considéré comme fini. Voici trois siècles environ, que l'humanité est
en voie de recommencer une troisième ère. Jusqu'ici, pourtant, elle a été plus occupée à
détruire qu'à fonder, et les ruines du croulant édifice n'ont point encore cessé partout de peser
sur elle.’ Sainte-Beuve, Tableau de la poésie française au XVIe siècle. Conclusion, p. 278.
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noemen, omdat een naam, die meer zeggen zou, voor die beschaving nog niet
gevormdwerd. Ook Dante noemde den nieuwen geest van zijnen tijd een ‘modernen’.
Onze schrijvers willen het derde leven in hun werk weergeven, het leven van onze
maatschappij, die zoozeer van de oudere als van de middeleeuwsche verschilt. De
pogingen zijn tot nu toe, in Duitschland, nogal onbeholpen geweest; en ook dat kan
waarschijnlijk uitgelegd worden, misschien hebben weer staatkunde en wetenschap
de beste hoofden in beslag genomen. Van een anderen kant zouden diegenen die
zich hun ‘moderniteit’ al te bewust zijn, goed doen, een uitstekend woord van
Maximilian Harden te bedenken: ‘De heel grooten hebben Amerika ontdekt, toen
zij naar 't oude Indië meenden te varen.’
Het was in 1832, weinige dagen na den dood van Goethe, dat Carlyle schreef:

‘Met hem begon een nieuw staatkundig tijdvak, waarvan wij het einde of de verdere
strekkingen tot nog toe niet voorzien kunnen. In zijne boeken ligt een nieuwe tijd:
hier is de grondsteen gelegd van een nieuw maatschappelijk gebouw voor het
menschengeslacht, vast als vroeger op de natuurlijke rots.’ ‘Deze woorden,’ voegde
hij er bij, ‘zullen heden menigen lezer vreemd voorkomen, misschien zullen zij, als
men nog een menschenleeftijd Goethe gelezen en over hem nagedacht zal hebben,
niet zoo vreemd meer schijnen.’
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Een Engelschman en een Franschman waren het, die voor het eerst erkenden, dat
van Duischland door Goethe en zijn tijdgenooten een geestesbeweging uitgegaan
is, zoo machtig als de Renaissance of de Hervorming. Wij staan nog te veel erin,
om dat gemakkelijk waar te nemen. Velen, die in Goethe's reuzenschaduw gaan,
gelooven daarom, dat hij het volle licht nog niet gehad heeft. Hij zal zich hoog boven
de eeuwen uit verheffen, en velen, die ons heden groot voorkomen, zullen in het
perspectief van verdere tijden nevens hem geheel verdwijnen. Hij staat aan den
draai van den nieuwen tijd, zooals eens Dante en Shakespeare in hunne landen,
maar hij heeft den voet veel wijder op het nieuwe gebied gezet. Zijn geest kon meer
omvatten, zijn blik was vrij van alle vooroordeelen van zijnen tijd. Hij is tevens de
samenvatter der beschavingen van 't verleden, en, zooals Taine hem noemt: ‘le
père et le promoteur de toutes les idées modernes’.

KARL FEDERN.
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‘Memoirs of a Revolutionist’ van P. Kropotkin

MEN kent Kropotkin eigenlijk niet, eer men zijn autobiographie Memoirs of a
Revolutionist gelezen heeft; De Verovering van het Brood, Woorden van een
Opstandeling en zijn talrijke propaganda-schriften kunnen maar een onvolkomen
beeld van zijn karakter geven; zeker vindt men daar werkelijk grootsch-gevoelde
bladzijden, brandend, trillend van vrijheid en liefde, gesproten uit een edele en
grootmoedig bewogen ziel. Maar zij laten die ziel maar terloops en onduidelijk
ontwaren, zij laten den man slechts vermoeden: het grootste deel dier geschriften
zet natuurlijk de anarchistische opvattingen en beschouwingen uiteen. Daar wil
Kropotkin, eerst en vooral, het volk doen begrijpen dat het door den bourgeois gefopt
wordt, en zonder het te weten belangen dient, die in strijd zijn met zijn eigen
belangen; verder wil hij daar dat volk het ideaal voorhouden van een maatschappij,
die niet meer op het gezag en het privaat-eigendom zou gegrondvest zijn, maar op
aller deelhebben aan 't gemeenschappelijke kapitaal, en op de vrije overeenkomst
van de individuen en de groepen. In die verklaringen van gedachten en
grondbeginsels is er dikwijls iets afgetrokkens, een zeker willen-objectief-zijn, dat
een deel der warmte, der wezenlijke waarheid eraan ontneemt. De anarchisten zijn
eerst en vooral menschen van instinct en
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van gevoel, en daarom vernemen zij duidelijker dan de anderen de richting der
diepe maatschappelijke stroomingen, de onbewuste verzuchtingen van het volk, de
onderaardsche krachten die de toekomst scheppen. Het anarchisme heeft sommige
kenteekens van 't godsdienstig geloof: zij die er voor ijveren hebben dezelfde
bekeeringszucht als de geloovigen, en zijn natuurlijk tot profeteeren geneigd. Hun
macht van overtuiging vloeit veeleer uit het gezag hunner persoonlijkheid, uit de
emanatie hunner innerlijke vlam, dan uit de logiek hunner redeneering en de
hechtheid hunner bewijsvoeringen. Toch zijn zij van hunnen tijd, dat wil zeggen dat
zij ook alles willen ontleden, alles toetsen, alles beproeven, - in één woord,
wetenschappelijk willen zijn! Dat is hun zwakheid: zij willen het onbewijsbare
bewijzen, en daarbij gebruiken zij nog de methoden zelf van hun tegenstrevers! Zij
vervallen in de gewone dwaling: zij beelden zich in dat alle waarheid op
wetenschappelijke wijze kan bewezen worden, zij gelooven ook dat de sociologie
een wetenschap is. Waar zij moesten prediken, daar redeneeren zij, soms zeer
verkeerd. Zij willen een volledig wijsgeerig en maatschappelijk stelsel hebben, en
ontleenen rechts en links de bestanddeelen ervan, zonder te bemerken dat zij dikwijls
't onvereenbare samenbrengen; de wijsbegeerte is hun zwakste zijde: zij maken
een zonderling mengelmoes met de opvattingen der Fransche denkers uit de 18e
eeuw, die van Guyau, van 't positivisme, van 't materialisme, - en wat voor een
materialisme! dat van Ludwig Büchner!
Gelukkiglijk komen hun waarheden uit een dieper gebied dan dat der woorden

en der gedachten. Als zij zichzelf tegenspreken, als zij voor hun opvattingen niet
altijd juist die verstandelijke uitdrukking vinden welke met het innerlijkste streven
van hun wezen strookt, dan is dat grootendeels aan onzemaatschappelijke omgeving
te wijten. Doorgaans is er heden gebrek
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aan instinct, en het bewustzijn is nog niet voldoende gewekt. Vandaar dat
onvolledige, dat tegenstrijdige in de hedendaagsche persoonlijkheden, vandaar die
zielsstrijden waaraan al wie denkt thans lijdenmoet, en die zich naar buiten vertoonen
onder den vorm van overprikkelbaarheid en zenuwaandoeningen.
Om de anarchisten wel te begrijpen, om hun krachten te waardeeren, moet men

ze kennen, ze aan 't werk zien, eerder hun daden dan hun geschriften bestudeeren.
't Is het leven van een der merkwaardigste onder hen dat we in dat Gedenkboek
van een Revolutionair kunnenmeêleven. Een schoon boek, echt, eenvoudig, oprecht!
Een edelmoedig leven, rechtzinnig, vol, en dat, al groeiend tot zijn ouden dag, steeds
breeder en breeder wordt! een leven, uiterlijk veelbewogen, romanachtig soms, in
alle maatschappelijke standen geleefd, maar innerlijk één, en dat zich van kindsheid
tot rijpheid van jaren logisch ontwikkelde, krachtens inwonende noodwendigheden,
- het leven van een diep weerklinkende ziel, die geheel trilt, bij poozen, van verlangen
en hoop, en met al zijn stemmen alle kreten van vrijheid en liefde beantwoordt.
Wat heden nogal zeldzaam mag heeten, die autobiographie is geen

psychologische zelfontleding: de schrijver wroet met het ontleedmes in zijn ikheid
niet, en spreekt ons niet van zijn zielstoestanden. Hij beschrijft ons in welke
omgevingen hij geleefd heeft, hij toont ons de zaken die hem getroffen hebben; wij
wonen de tooneelen bij, die hem deden voelen, hoe slecht de tegenwoordige
maatschappij ingericht is. Wij volgen hem, waar hij 't in zijn leerjaren telkens een
eindje verder brengt op 't gebied der levensondervinding; wij volgen hem met
genegenheid, - als wij nog eenvoudig en oprecht zijn, als wij nog niet geleerd hebben
hoe men de waarheid ontduikt, dan worden wij om zoo te zeggen tegelijk met hem
opgeleid. Geen nuttelooze uitwijdingen, geen declamaties in dit boek: al het
essentieele wordt er gezegd in
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de beste bewoordingen en met dien toon van openhartigheid, die overtuigend op
ons inwerkt. Dat boek is echt, als stof en als vorm: het is geoorloofd, andere
gevolgtrekkingen dan de schrijver uit zijn opmerkingen en waarnemingen te halen;
men kan laf zijn en zich de zedelijke gevolgen der feiten ontveinzen; maar die feiten
zijn daar, onbetwistbaar, zichtbaar voor allen. Een dergelijk boek werkt op heilzame
wijze in dubbel opzicht: het biedt de nog frissche zielen een mooi voorbeeld, en
brengt nog eens onder de oogen der besturende klasse eenige harer
onmiskenbaarste schanddaden.
Daar hij uit een oude adellijke familie gesproten is, en in de voorname wijk van

Moskou geboren, bracht Kropotkin zijn kindsheid door in een leefkring vol feudale
vooroordeelen, een leefkring wiens bestaan in de 19e eeuw men moeilijk kan
begrijpen, en die voor ons Westerlingen een achteruitgang van eenige honderd
jaren zou beteekenen. De lijfeigenschap bestond nog, en de boeren werden niet
voor beter aanzien dan het vee. De meesters hadden verbaasd opgekeken, moest
men hun gezegd hebben dat hun slaven menschen gelijk zij zelf waren, menschen
die dezelfde gevoelens als zij konden hebben. Maar de jonge Peter Kropotkin,
evenals zijn oudere broeder Alexander, keek rond zich met den eenvoudigen en
eerlijken blik der kinderen, wier geest nog niet vervalscht werd door de aangeleerde
leugens (want het doel van wat men heden opvoeding noemt is verkeerd leeren
zien). De knechts van den huize waren goed voor hem, hij was ook goed voor hen;
vandaar, dat zij vertrouwen in hem stelden, en dat het hem mogelijk was, ze van
nabij te zien, en hun diepliggende hoedanigheden te erkennen. Buiten, op de
landerijen van zijn vader, kon hij de lijfeigenen met hun meesters vergelijken, en
ondervinden hoeveel onderworpen zachtheid en goedheid er in hen lag, al werden
zij gedurig onrechtvaardig en slecht behandeld.
Van eenen anderen kant, de censuur mocht zoo streng zijn
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als zij maar wilde, de verboden boeken werden gelezen, de Europeesche gedachten
werden binnengesmokkeld. Aldus volbracht zich op tweeërlei wijzen, door het lezen
en door het beschouwen der omgevende wereld, de opvoeding van den jongen
Kropotkin: in het kind kiemde reeds de man op.
Toen hij vijftien jaar was verliet hij Moskou, om naar Petersburg in het

‘Pages-Corps’ te gaan studeeren: het was een eigenaardige militaire instelling,
bijzonder aan het hof verbonden, en vooral door jongelieden uit den adelstand
bezocht; er in opgenomen te worden was een eer die men zeer op prijs stelde, want
het getal leerlingen was zeer beperkt, en het ambt dat zij bij de leden der keizerlijke
familie te vervullen hadden, liet hun toe in 't vervolg naar een hooge betrekking te
staan: gedurende hun laatste studiejaren dienden die jongelingen als pages aan
het Hof, en namen deel aan alle feesten en plechtigheden Kropotkin, daar hij de
eerste van zijn klasse was, werd page van Czar Alexander II. Hij kon hen, die
Rusland bestuurden, van nabij gadeslaan, den drager der oppermacht, zijn
raadsleden, zijn vleiers, degenen die zijn besluiten trachtten te beïnvloeden, zijn
vertrouwen wilden hebben, of hem te beheerschen poogden. Toen hij uit het
pages-corps trad was hij voldoende ingelicht: hij wenschte niet langer te Petersburg
te blijven, en daar het hem vrij stond het regiment aan te duiden, waarin hij ingelijfd
zou worden, verkoos hij de kozakken van de Amoer. Hij bracht verscheiden jaren
in Siberië door, en leerde er een geheel nieuwe wereld kennen: hij zag dat de
tuchtelingen dikwijls meer waard waren dan de eerlijke menschen die ze
veroordeelden; hij begreep dat het daar, zooals overal, het bestuur was dat allen
vooruitgang belemmerde, alle verbetering in den toestand van het land verhinderde.
Eindelijk wijdde hij heel zijn tijd aan ontdekkingstochten, en gaf zich met drift aan
aardrijkskundige navorschingen over, die hem bijzonder aantrokken. Weldra
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besloot hij den dienst te verlaten, daar hij zijn wetenschappelijke studies wenschte
te volledigen, en van den anderen kant geen gevaar wilde loopen van door hooger
bevel met het ‘bedwingen’ van den een of anderen opstand gelast te worden.
Op 25 jarigen leeftijd kwam hij terug naar Petersburg, ditmaal om zich geheel aan

de studie te wijden. Hij bezoekt de hoogeschool en brengt er eenige jaren door met
het volmaken van zijn verstandelijke opvoeding: zijn aardrijkskundige werken worden
hooggeschat; een gemakkelijke weg ligt voor hem open, alles belooft hem een
schitterendewetenschappelijke loopbaan. En nu staat hij vóór dat afdoende oogenblik
dat in 't leven van elken mensch voorkomt, dat oogenblik waar wij te kiezen hebben
tusschen twee wegen die altijd meer van elkaar zullen afwijken, en ons in gansch
verschillende richtingen zullen leiden, dat oogenblik waarvan heel ons levenslot
moet afhangen: voor de meesten onder ons komt het zonder gerucht, het is daar,
en niets verwittigd ons van zijn vreeslijk, zijn noodlottig gewicht. Dan is 't dat al onze
vroegere ondervindingen, al onze daden, al de gedachten die we aanvaard hebben,
al de gevoelens die we aangekweekt, al wat den onbewusten ondergrond onzer
ziel uitmaakt, buiten ons weten aan 't werk gaat: ons besluit komt van dieper dan
ons zelf, en openbaart beter ons wezen dan onze reden het vermogen.
Gedurende den herfst van 1871 reist Kropotkin in Finland, met het oog op

aardrijkskundige en geologische onderzoekingen: onverwachts verneemt hij dat het
Aardrijkskundig Genootschap hem de plaats van secretaris aanbiedt. Daardoor
wordt zijn maatschappelijke stelling verzekerd, hij zal zich voortaan geheel aan zijn
lievelingsstudiën mogen wijden, hij zal daartoe alle gemak hebben. Maar hij denkt
na, hij kijkt om zich heen. Wat zal hij aanvangen met de kennissen die hij opgedaan
heeft? Zal hij den Finschen boer leeren wat het beste bebouwingsmiddel
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van den grond is, hem zeggen dat er bijzondere meststoffen zouden noodig zijn,
verbeterde werktuigen, Amerikaansche machines, wanneer de ongelukkige
ternauwernood genoeg heeft om te leven, wanneer de belastingen die hij betalen
moet hem beletten aan wat anders te denken dan aan de vraag: hoe zal ik morgen
kunnen bestaan? Zal hij van de wetenschappelijke cultuur van Rusland gaan spreken,
terwijl de vrijgestelde lijfeigenen zich in ellendige omstandigheden bevinden, en
tegen hoogen prijs een arm stukje grond moeten koopen?Waartoe die wetenschap
die op mooie woorden zal uitloopen, en eigenlijk onvruchtbaar zal zijn? Waarom in
theoretische beschouwingen verzonken blijven, terwijl men om zich heen heel een
volk ziet, dat tot ellende en verstomping gedoemd wordt door de schuld van een
opgedwongen regeeringsstelsel?
Al die gedachten stroomen hem toe, terwijl hij de wonderbare landschappen

aanschouwt die rond hem heen uitgestrekt liggen: ‘De menigte heeft kennis noodig;
zij wil leeren; zij kan leeren. Daar, op den rand van de onmeetbare moraine die
tusschen de meren loopt, als hadden reuzen die in aller ijl opgehoopt om de twee
stranden te verbinden, daar staat een Finsche boer verzonken in de aanschouwing
der prachtige meren, met eilanden bezaaid, die vóór hem liggen. Niet één dier
boeren, hoe arm en ter neer getrapt hij ook zijn mag, zal die plaats voorbijgaan
zonder te blijven staan om het schouwspel te bewonderen. Of daar, op den oever
van een meer, staat een andere boer, en zingt iets zoo heerlijks dat de beste
toonkunstenaar hem zijn melodie zou benijden voor haar gevoel en macht van
mijmering. Beiden voelen diep, beiden peinzen, beiden denken; zij zijn bereid om
hun kennis uit te breiden; geef hun die maar, geef hun alleen de middelen om wat
ledigen tijd te verkrijgen. Ziedaar in welke richting, ziedaar het volk waarvoor ik
werken moet. Al die zwaarklinkende woorden over den voor-
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uitgang van het menschdom, wanneer terzelfder tijd de vooruitgangsmannen verre
verwijderd zijn van degenen die zij meenen voorwaarts te drijven, zijn eenvoudig
drogredenen, uitgevonden door hen, die wel gaarne een kwellende tegenstrijdigheid
van zich wilden afschudden.’(1)
En Kropotkin weigert de plaats die hem wordt aangeboden.
Die daad, die van zooveel vastberadenheid en van een klare bewustheid der

maatschappelijke behoeften blijk geeft, verdient wel dat wij er ons wat langer bij
ophouden. Een mooi voorbeeld voorwaar! zelden door die menschen gegeven, die
in den goeden stand opgebracht werden, en tot de besturende klasse behooren!
Menmoest het den jongen bourgeois voorhouden, die met socialistische meeningen
pronken. Hoevelen zien wij er niet, wier ‘libertaire’ overtuiging van om de twintig
jaar, om dertig jaar op burgerlijk radicalisme uitloopt, om rond de veertig dikwijls
nog lager te vervallen! Zeker, bij velen is die revolutionaire grootspraak maar als
het uitslaan van een jeugdigen overmoed. Maar er zijn er, die ernstig onderzocht
en nagedacht hebben, hun overtuiging is hecht gegrondvest en het schijnt of de
nieuwe gedachten met hen opgegroeid waren, en werkelijk deel uitmaakten van
hun persoonlijkheid. Ook is men zeer verbaasd, wanneer men ze eenige jaren later
weer ontmoet en bemerkt dat zij op goeden weg zijn om bourgeois te worden, en
de dwalingen hunner jeugd eigenlijk betreuren. Wat is er dan met hen omgegaan?
Een kleinigheid: zij hebben hier of daar den tijdgeest ietwat toegegeven, zij hebben
zich naar de eene of andere conventie geschikt, of een vooroordeel gehoorzaamd,
om zich een langen en lastigen strijd te sparen, dikwijls ook uit zuivere traagheid,
omdat zij meenden dat de zaak niet van gewicht was. En dat is voldoende geweest
om ze ten onder te

(1) Memoirs of a Revolutionist. London 1899. Vol. II, p. 21.
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brengen: de ongelukkigen hebben niet gevoeld dat het beslissende oogenblik van
hun leven gekomen was, en dat zij zich vóór den grooten kruisweg bevonden. Hun
onbewuste wezen heeft hun gedrag bestuurd, heel het oorspronkelijke
bourgeoisisme, dat zij verzuimd hadden van zich af te weren, is weer naar hun hoofd
gestegen, al de geheime lafheden, al de zwakheden die men zichzelf niet bekennen
wil, al de gevaarlijke toegeeflijkheid die zij in hunne ziel geduld hebben, werpen
thans hun vruchten af. En zij zijn nu weer wat zij, buiten de grenzen van hun verstand,
nooit opgehouden hebben te zijn. En die eerste toegeving, waar zij geen gewicht
aan hechten willen, sleept er weldra tien andere achter zich, en daarna honderd,
en duizend... Er moeten zooveel jaren niet verloopen, of hun geweten van weleer
is volkomen verstikt. Wat kan men er aan helpen! Zij zinken, omdat zij wel zinken
moesten, omdat zij dachten dat zij sterk waren, en eigenlijk waren zij zwak, omdat
zij een verkeerd denkbeeld van zichzelf koesterden, omdat zij niet van edel ras zijn!
Maar Kropotkin is een sterke, hij heeft niet voor den strijd teruggedeinsd, hij is
moedig genoeg geweest om al de waarheid die hij in zichzelf droeg luid uit te
spreken, en hij heeft gezegevierd zooals hij het verdiende.
Ik zal in enkele woorden het verdere leven van Kropotkin samenvatten. Elkeen

kan zich gemakkelijk de gevolgen van zijn innerlijk besluit verbeelden. Iemand die
zoo oprecht en uit één stuk was als hij, en die zoo vastberaden wilde klaar zien en
alle waarheid uitspreken, moest weldra door de ‘steunpilaren der maatschappij’ als
gevaarlijk beschouwd worden. Eene reis door West-Europa, voornamelijk in
Zwitserland, brengt Kropotkin's gedachten tot volkomen ontwikkeling: als anarchist
keert hij terug. In Petersburg neemt hij deel aan de beweging die het puik der
Russische jeugd meêsleept. Hij heeft voeling met het volk, hij tracht de werklieden
te onderwijzen, te verlichten. Dit moet
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in 't geheim gedaan worden, want 't is al een misdaad voor de regeering. Spieën
gaan overal meê, hij wordt beloerd, eindelijk herkend en aangehouden, - natuurlijk
op bevel der almachtige politie. Hij blijft één jaar, twee jaar in de gevangenis, zonder
dat hij vóór het minste gerecht gebracht wordt. Gelukkig wordt hem, dank zij de
hooge betrekkingen zijner familie, bij uitzondering toegelaten zich met zijn
aardrijkskundige werken onledig te houden; in een cel niet ver van hem is er een
ongelukkige die krankzinnig wordt van eenzaamheid en werkeloosheid. Trots al zijn
krachtdadigheid wordt hij zelf eindelijk ook ziek, zoo erbarmelijk is de hygiënische
gesteldheid der gevangenis. Hij moet naar een ziekenhuis gebracht worden. Daar
is het regime minder streng en met de hulp zijner vrienden gelukt hij er in, te
ontvluchten. Het verhaal dier ontvluchting, op touw gezet als in een roman van
Alexandre Dumas, is werkelijk aangrijpend, in den populairsten zin van 't woord.
Kropotkin gaat over naar Engeland, dan naar Zwitserland en Frankrijk. Voortaan

leeft hij alleen nog voor de verspreiding zijner gedachten, hij tracht het volk door
woord en schrift op te leiden. Maar in West-Europa even als in Rusland is zulks een
misdaad. De haat der Russische regeering vervolgt Kropotkin; Zwitserland wordt
gedwongen hem over de grens te zetten, overal is hij door verklikkers omringd.
In 1882 breekt te Lyon eene revolutionaire beweging uit, door de ellende der

werklieden veroorzaakt. Kropotkin neemt er hoegenaamd geen deel aan, hij leeft
ver van die stad, hij heeft geen betrekkingen met de opstandelingen. Om 't even!
hij wordt aangehouden, en daar een jury hem ongetwijfeld had vrijgesproken, wordt
eene wet opgedolven, die men onmiddellijk na de Commune uitgeschreven had,
en krachtens welke iemand die tot de Internationale had behoord, tot vijf jaar
gevangenis kon veroordeeld worden. Natuurlijk wordt hem het maximum der straf
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toegekend, en tegelijk met hem veroordeelt men een hoop menschen die nooit tot
de Internationale behoord hadden, die er onmogelijk hadden kunnen aan toe
behooren.
Hier hond ik nog eens stil, en wil op de zaak aandringen. Het is noodig, op

dergelijke feiten de aandacht te roepen, ze dikwijls te vertellen, ze gedurig te
herhalen. Het is noodig die naar het hoofd te gooien der zoogezegd vrijzinnige
bourgeoisie, die grootendeels uit schurken en huichelaars bestaat. Men moet aan
die menschen, die altijd het woord vrijheid in den mond hebben, bewijzien dat zij
liegen, dat die vrijheden vooraan in hun grondwetten geschreven evenveel leugens
zijn, dat zij geene andere vrijheid dan de hunne gedoogen, en dat zij zonder dralen
despotischemiddelen gebruiken, zoodra zij vreezen gestoord te worden in 't genieten
van hunne door list of laagheid verkregen goederen. Menmoet die bourgeois toonen,
dat zij bereid zijn de wreedste wezens te worden, wanneer zij zien dat de
maatschappelijke toestand, ten hunnen voordeele ingericht, de eenige waarvan hun
vernepen brein het bestaan beseffen kan - op de eene of andere wijze in gevaar
gebracht wordt, al was 't maar door het woord van een werkelijk eerlijk man. Men
kan niet genoeg aan de misdaden herinneren, die zij gepleegd hebben of waar zij
mede aan schuldig zijn, want zij zijn altijd bereid het klaarblijkelijkste te loochenen,
en zich niet verantwoordelijk te erkennen voor wat met hun stilzwijgende inwilliging
en goedkeuring gedaan wordt.
Gelukkiglijk is Kropotkin ontsnapt aan al de wettelijke of onwettelijke

moordpogingen tegen hem gericht. Hij heeft in Engeland eene zekere schuilplaats
gevonden, en hij wijdt het beste deel zijner werkzaamheid aan het zelfbewuste
bevestigen van het streven van heel zijn leven, aan de verdediging der zaak die
voor hem de beste en schoonste verzuchtingen der menschen van heden voorstelt.
Een edel en trotsch leven dat thans onder
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gezonde werkzaamheid afloopt, met óm zich de liefde en den eerbied van hen, die
noch knechten, noch dommerikken zijn. Een leven door veel hindernissen
gedwarsboomd, vol vreeselijke strijden, die een man als Kropotkin versterken als
zij hem niet dooden kunnen, een heldhaftig leven dat met de zegepraal eindigt!
Er is ten minste één soort van zedelijke sanctie voor ons leven: onze gewone

gedachten, onze dagelijksche gevoelens, onze gebaren prenten langzamerhand
een onuitwischbaar merk op onze gelaatstrekken, in onze oogen, op ons gelaat, in
onze houding kan een oplettende waarnemer ontwaren of ons leven kleingeestig
of ruim is geweest, of wij onze ziel met edele gedachten of met lage berekeningen
hebben bezig gehouden. Beschouwt het hoofd van Kropotkin, gij, mijn gezellen, die
bemint en oprecht zijt: niet waar, het trekt u aan, het spreekt u toe, het overtuigt u?
Nietwaar, er is goedheid in die oogen, rechtschapenheid in dien blik, grootheid en
heldere gerustheid op dat voorhoofd? De plooien der vroegere smarten zijn
nauwelijks bemerkbaar, zoo krachtig straalt de innerlijke vlam uit dat gelaat. Is het
niet waar, mijn broeders, dat hij onder ons behoort, dat hij geen woord moet zeggen
om door ons herkend te worden, en dat gij tot hem moogt gaan, zooals hij zou gaan
tot wie ook onder u, bij de eerste ontmoeting?Men kan hem belasteren, de bourgeois
mogen hem beschuldigen van al de laagheden die hunne verbeelding zich altijd
zoo spoedig voorstelt: maar hij hoeft zich maar te vertoonen, en al de ijdele leugens
vervallen, al wie de waarheid kan voelen is ingelicht. Dergelijke levens behoeven
geen ander commentaar. Leg de portretten van Kropotkin en van Reclus nevens
die van Thiers of welk anderen typischen bourgeois, en gij zult weten aan welke
zijde de waarheid is, aan welke zijde de leugcn. Geen onder u - zeggen wij, geen
onder ons - zal er zich aan vergissen.

Maart 1900.

JAC. MESNIL.
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Uit ‘Het Vader-huis’

Wijding-sonnet ter Gedachtenisse en Eere mijns vaders

o Gij, die kommrend sterven moest, en Vàder waart,
en míj liet leven, en me teeder leerde leven
met uw zacht spreken, en uw streelend hande-beven,
en, toen ge stierft, wat late zon op uwen baard;

- ik, die thans ben als een die in den avond vaart,
en moe de riemen rusten laat, alleen gedreven
door zoele zomer-winden in de lage reven,
en die soms avond-zoete water-bloemen gaart,

en - zíngt soms, onverschillig; en zijn zangen glijden
wijd-suizend over 't matte water, en de weiden
zijn luistrend, als naar eigen adem, naar zijn lied...

Zóo vaart mijn leve' in vrede en waan van dóod begeeren,
tot, wijlend in de spiegel-rust van dieper meren,
neigend, mijn aangezicht uw aangezichte ziet.
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Avond-zangen

I

Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren,
was stil, daar 't in de schaduwing der tuinen lag
en in de stilte van de rust-gewelfde blaren.
- Ik was een kind, en mat het leven aan den lach
van mijne moeder, die jong stierf, en aan het waren
der schemeringen om de boomen, en der jaren
om 't vredig leven van den roereloozen dag.

En 'k was gelukkig in de schaduw van dit leven
dat naast mijn droomen als een goede vader ging....
- De dagen hadden mij de vreemde vreugd gegeven
te weten, hoe een vlucht van groote vooglen hing,
iederen avond, in de teedre zomer-luchten
die zeegnend om de ziel der needre menschen gaan,
als de avond daalt, en maalt in avond-kleur de vruchten
die, rustig-zwaar, in 't loof der stille boomen staan.

... Tóen kwaamt ge zacht in mij te leven, en we waren
als schaamle bloemen in den avond, o mijn kind.
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En 'k mìnde u. - En zoo 'k véle vrouwen heb bemind
sinds dien, met moeden geest of smeekende gebaren:
ù minde ik; want ik zag uw kinder-oogen klaren;
en schuine bloemen in de tuine'; en uw aanschijn
om mijn eenzelvig doen en denken tróostend zijn,
in 't huis mijns vaders, waar de dagen tráge waren...

II

Zegen deze' avond, God: ons handen rùsten;
en kenden onze leden 't kleed der vreemdste lusten
en ons verlangen 't pad van de' ongewóonsten waan,
tháns zijn onze oogen moede als van wie sterven gaan....
- Stil-wegend staat Uw leve' op de onbewogen blaên;
om iedren boomgaard gaat de vrede van Uw oogen;
en wij, die elke vrucht in onze handen wogen,
en láchten, zijn als vreemdelingen, die gebogen
onder Uw vrede en 't leven Uwer oogen staan...

Zegen deze' avond, God... In iedre voren
laat het gebaar van Uw meêdoogen rustig zaad;
uit Uwe liefde is kalm een rozen-meer geboren;
Uwe genade laat de zon meewarig gloren;
en in mijne oogen brandt de vreê van Uw gelaat...
- En wij zijn treùrig, God, al liet Ge dalen
om de oude plooien van ons wegend drift-gewaad,
zoeter dan ooit een liefde om ons haar teerheid laat,
de teere goedheid van Uw warende avond-stralen...
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Zegen deze' avond; zégen, God. Wij zullen zwíjgen.
- Gelaten en verzoend in de avond-zoete dood,
zal onze torve zin naar Uwen boezem zijgen
gelijk een slaap-zwaar kind ter zaalgen moeder-schoot.
Zégen... Uw rust zweeft, zeegnend, om gebogen twijgen,
die wiegen, naar de slaap der vogels aadmend gaat...
Zégen... De zuivre nacht zal om ons leven stijgen,
en Uwaarts de eenzaamheid van onze dagen neigen,
als naar een dag van weelde een rustge dageraad.

KAREL VAN DE WOESTIJNE.
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Vervalt achter mij...
(By Blue Ontario's Shore, 14)

... Vervalt achter mij, Staten!
Een man vóór alles - ikzelf, typisch, vóór alles.

Geef me 't loon waarvoor ik gediend heb,
Geef me te zingen den zang der groote Idee, neem al de rest,
Ik heb bemind aarde, zon en dieren, ik heb den rijkdom veracht,
'k Heb aalmoes gegeven aan elk die 't vroeg, ben opgestaan voor onnoozelen en
zotten, mijn inkomen en werk gewijd aan anderen,
Tyrannen gehaat, niet gekibbeld over God, geduldig en toegevend met de menschen
geweest, mijn hoed afgenomen voor niets bekends noch onbekends,
Vrij omgegaan met machtvolle ongeschoolde personen en met de jongelui, en met de
huismoeders,
Dees' bladen tot mezelf gelezen in open lucht, ze getoetst bij boomen, starren,
stroomen,
Al weggezonden wat mijn eigen ziele schond of besmette mijn lichaam,
Niets voor mij geëischt wat ik niet zorgvuldig eischte voor anderen op denzelfden toon,
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Gesneld naar het kamp, en makkers gevonden en aanvaard uit elken Staat,
(Op deze borst heeft menig stervend soldaat geleund, om zijn laatsten adem uit te
zuchten,
Deze arm, deze hand, deze stem, hehben gevoed, verheven, hersteld,
Tot het leven herroepen menig neergebogen vorm;)
Ik wil wachten tot ik begrepen wordt, door den groeienden zin voor mijzelven,
Niemand verwerpend, veroorlovend alles.

(Zeg, o Moeder, ben ik uwe gedachte niet trouw gebleven?
Heb ik door het leven niet u en 't uwe gehouden vóór mij?)...

WALT WHITMAN.
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Lenteleven van Stijn Streuvels

BIJ menigen kunstenaar is het bewustworden der kunst in hem als het ontwaken
uit een zwaren droom. Wel daagt een morgen, doch het licht zoomt oneindig lange
wolkenflarden, zware overblijfsels van den nacht. 't Is als 't voorspellen van een
troebelen dag. Lang zal hij wachten eer de zon er zegevierend doorbreekt.
Voor anderen is die morgen een teedere, melkige lente-uchtend, die schemert

over een wijd, bleek en nog ongewis land. En speelt het licht een tijd nog als een
ijle klaarte, na de eerste stralen schiet de zon aan de kimme omhoog. Zoo dunkt
me, met die stelligheid, is de kunst bij Streuvels gekomen. In dit eerste boek biedt
hij ons geen zwaren levensdeeg die de onkundige handen van den aarzelenden
kunstenaar trotst. Niet moet hij zwoegend trachten aan den vormeloozen klomp een
schijn van schoonheid te geven. In deze reeks schetsen en novellen zijn de
bijzonderheden in de geringste haast zoo goed afgewerkt als in de beste; verschil
is er slechts in het gewicht. Voor Streuvels is van den beginne af, en vooral in den
beginne, het kunstige zich zelve ten doel geweest. Juist die liefde voor het bijzondere
dreef hem tot kunstschepping. Zoo was ook de eenzame en fiere uitgang van vele
moderne kunstenaars; doch hoe noodlottig werd hij menigeen onder hen. Wanneer
het vreugdig vuur der jeugd uitgedoofd was, verscheen nog nu en dan het ijdel werk
van een ijdelen
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kunstenaar voor enkele dilettantische leegloopers; en terwijl zij in hun kringetje als
afgerichte poedels wat leven maakten, wentelde de tijd aan hen voorbij naar
ongekende en voorspelde doelen. Doch wie zou zoo iets voor Streuvels vreezen?
De gang van zijne wording, gelijk wij die kunnen nagaan in dit boek, getuigt dat wij
te doen hebben, in dien dorpsjongen uit West-Vlaanderen, met een zoo eminent
modern mensch als maar één onder ons. Met de hechtste banden hangt hij aan
zijnen tijd: liefde voor zijn land en zijne natuur, en innig begrijpen van de eenvoudige
menschen die het bewonen. Deze elementen woeden in Streuvels' werk hoe langs
zoo machtiger en in het beste, in ‘Lente’, bezielen zij het dermate. dat de sterke
kunst bescheiden moet onderdoen voor de bloedwarme poëzie.
Niet zonder bedoeling heeft Streuvels ‘De witte Zandweg’ aan het hoofd van zijnen

bundel gesteld. De bijzonderheden zijn nog van dien aard als afgekeken of
nageteekend kunnen worden. Zij staan nog gansch op den voorgrond. De lezer
heeft het gevoel als ware het stuk om hunnentwille geschreven. Den schrijver in het
eerste gevoel zijner kracht, was het een genot ze weer te geven juist zooals hij ze
liefgekregen had. Hiervan een voorbeeld: ‘In de verte verscheen er een groote
zwarte vlekke, die trage naderde. De vlekke wierd een luie loomtrappende os, met
een dokkerende krakende kar, waarop een oud manneke dat dom weg vooruit keek
in de donkere verte. 't Getrek trantelde langzaam, slepend door 't zand en, de osse
't eerste, dan 't ventje, dan de karre, verdwenen achter den gevel.’ Hoort gij hoe die
woorden aaneengeschakeld zijn, hoe hij met sylben geluiden nabootst, hoe hij
beweging schept met den rythmus van den zinsbouw? Zeker eene mooie proef van
hetgeen de woordkunst vermag om eene zicht- en hoorbare werkelijkheid voor te
tooveren. Verder zal Streuvels ons toonen dat zijne letterkunst niet met de
verbeelding van zoodanige gewaarwordingen hare grenzen bereikt beeft. Want
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dit is enkel uitwendig realisme, de indruk berekend voor oog en oor. Toch is het nu
reeds een genot den schrijver te volgen langs die nauwkeurige, zuivere lijnen van
zijne beelden, zoo vast ineengezet en zoo doodeenvoudig, en met den helderen
klank van 't echt metaal. En reeds gaat door het stuk een lichte trilling van iets meer
levends: hier en daar kijkt tusschen de kwistige schildering het guitige gezicht van
den jongen u vlak in de oogen; ja, soms, dunkt me, glijdt een schijn als humor over
den toestand. De ‘Witte Zandweg’ is eene schets; 'k hecht er dus geen gewicht aan
dat de onderdeden ervan, de straf, de droom, de zandweg nevens elkaar staan
zonder noodzakelijke verbinding. Nochtans stip ik het hier even aan, want juist dit
kon een gevolg zijn van Streuvels' kenschetsend uitgangspunt, namelijk zijne liefde
voor het bijzondere, en nog zullen wij, wel is waar slechts in zeer enkele gevallen,
des schrijvers onverschilligheid voor de eenheid van den bouw als eene zwakheid
gevoelen. Ik voeg er onmiddellijk bij, dat in zijn beste werk, Streuvels met zulke
lichtheid over die klip heenzeilt als hadde zij nooit bestaan.
In ‘De witte Zandweg’ leerden wij dus het uitgangspunt van Streuvels' literaire

kunst kennen, die eigenaardigheid van zijn wezen die hem tot scheppen noopte.
Nu kon Streuvels, daar hij zijn talent gevoeld en erkend had, op die baan blijven
voortgaan en de eene lieve novelle op de andere aardige schets laten volgen, allen
invattingen voor de kostelijke steenen die zijne heldere oogen opgemerkt hadden
en die zijn scherpe geest zou slijpen. Ik zal niet zeggen, dat wilde Streuvels niet,
neen, dat kon Streuvels niet. Daarvoor zit hem het menschzijn te zeer in het vleesch.
Met het oneindig belang dat ons de mensch inboezemt vermenigvuldigt hij de stof
van zijn werk. En niet als kunstenaar enkel; want luister ik naar Streuvels dan weet
ik dat demensch niet alleen is voor denmensch stoffeering van een hem omringend
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midden. Ik zie hoe bij hem, den schatrijken liefhebber der natuur, de mensch uitgroeit
tot meer dan een interessant physisch en zedelijk object van onze aandachtige
waarneming; noch wil hij hem aan zijne medemenschen voorstellen enkel als
gelijkberechtigd, want veredeld door de hooge ethische waarde van zijne eigene
persoonlijkheid; neen, onze schuwheid overwinnend, drijft hij in ons het wezen van
hen waarmeê hij ons omringt, zoodat een deel van ons ik in het
leven-door-die-naasten bestaat; doch zoo dat bij al ons medevoelen, 't zij in vreugd
of lijden, die wezens toch gansch hun waardigheid en individualiteit blijven bewaren.
Dat vermag Streuvels door de kieschheid van zijne kunst, en zijn humor doorglimlacht
ons met de overtuiging dat de afhankelijkheid van die nederigen ook de onze is. Is
dit niet in de kunst een beeld van den wil van ons geslacht? Trachten wij niet eindelijk
ons leven te verrijken met de liefde van een geheele vrije menschheid?
Dit is het eerste boek van Streuvels en veel wat in het werk van nu vast staat is

daar nog in wording. Trachten wij deze wording na te gaan, willen wij eene gedachte
hebben zooniet van den mogelijken ontwikkelingsgang van den schrijver, dan toch
van het toenemen in kracht en veelzijdigheid van de kunstmiddelen waardoor hij
ons zijne persoonlijkheid openbaart, want daarop komt ten slotte alle kunst neer,
zoo hebben wij Streuvels' novellen in eene volgorde te onderzoeken, die noch die
van het boek, noch zeer waarschijnlijk, die van hun ontstaan is. Deze heb ik zelfs
niet getracht te weten, daar het gehalte aan kunst van eene reeks werken niet altijd
geleidelijk toeneemt met de ontwikkeling van den kunstenaar. Het kunstwerk immers
is een harmonisch geheel, en hoe licht kan die harmonie tijdelijk in den kunstenaar,
soms tot zijn eigen voordeel, verbroken worden, en zal het kunstwerk van dat
oogenblik onder den toestand van den schepper te lijden hebben. Dit kan vooral
het
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geval zijn bij een zoo vruchtbaar schrijver als Stijn Streuvels.
Door dezelfde uiterlijke hoedanigheden als ‘De witte Zandweg’ munten uit ‘Van

Ongroei’ en ‘Een Ongeluk’. Doch doorkoesterde ons daar reeds een adem uit het
innerlijke leven der dingen, een even nog zoo vluchtig gevoel van hun verband, hier
zwijgt alles in ons en wij, zooals de schrijver, aanschouwen van buiten. Streuvels
is hier enkel de talentvolle realist. De wereld daar buiten is zijn object en hij de koele
waarnemer, teekent aan wat hem interesseert. Vooral in ‘Een Ongeluk’ voel ik het
gebrek aan innerlijke eenheid als eene hardheid; de bijzonderheden, anders wel
belangrijk, verglijden tegen malkaar of raken elkander niet.
Gladheid van golving, meer vastheid en eene zuiverdere plastiek toonen de vijf

volgende stukken. Eén element, dat wij voortaan nimmer bij Streuvels zullen missen,
maakt de atmosfeer van zijn werk intiemer en vermenigvuldigt den indruk. Ik kan
niet zeggen hoe de geur, de smaak van Vlaanderens aarde en lucht Streuvels'
scheppingen doortrekken, hoe zij bijzonder maken zijne akkers, zijne meerschen,
zijne bosschen, zijne beken, zijne Schelde, zijne menschen. Alhoewel zijne taal,
het autochtone groeisel van den West-Vlaamschen grond, zeker niet alleen dien
indruk vermag te weeg te brengen, voelen wij toch dat zij voor Streuvels het
nauwkeurig trouw werktuig is om zijn eigenaardig scherpe visie na te boetseeren.
En die taal is een dialect! Is het niet voor Vlaanderen een hoopvol verschijnsel dat
daar vlak tegen de taalgrens een mensch met een zoo modern verlangen als
Streuvels, het zonnig gebouw van zijnWest-Vlaamsch particularisme durft oprichten?
Zouden wij, eerder dan wij het vermoedden, de onbewuste waardigheid
weergevonden hebben?
In ‘Kerstavond’ is de handeling juist belangrijk genoeg om de bijzonderheden

samen te houden. Het doet me aan als een
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Breughel. Het is een landschapmet figuren; de menschen zijn niet meer dan deelen
van dat landschap; men ziel ze op éen vlak, slechts op éene zijde. Doch hoeveel
kunst zit er al in het afwegen en in het beperken der bijzonderheden; hoe waait de
lucht er door! Want zooals de landschapschilders geeft Streuvels door de echtheid
van de atmosfeer het gevoel der werkelijkheid van het tafereel. Ziehier eene dier
bijzonderheden die zoo juist het noodwendige in woorden geeft om onmiddellijk als
waar te treffen: ‘Hooge dreef de mane en pinkten de sterren, en fijne, witte pijlekes
vielen deur de lucht, overal op, lijk zilveren stuifmeel.’ Tracht slechts de
dialect-klanken en uitgangen door meer gebruikelijk Nederlandsche te vervangen
en het beeld verliest iets van zijne fijnheid.
In ‘Slenteren’ wordt een mensch geschilderd als een landschap, doch niet uiterlijk

beschrijvend. Wij weten enkel dat ‘hij’ ‘een reus met eendlijke beenen en armen’ is.
Wij leeren hem kennen in aanraking met zijne omgeving: ‘'t Halven den voornoen
had eene juffer hem lang bezien en zei tegen haar moeder. - “Wat eendlijke vent!”
Hij had het gehoord en 't deed hem deugd. Hij keek om, maar moeder en dochter
waren reeds weg achter een hoek en stonden te kijken aan een winkel van
lintenen-strikken.’ Zoo is ook, medelijdend en schuw, de houding der arbeiders, die
der schooljongens en der politiemannen. Hij is geschilderd als een landschap, maar
beter dan in ‘Een Ongeluk’ met menschelijke sympathie; hij treedt reeds meer op
ons toe en alhoewel zoo objectief mogelijk gehouden, iets komt in deze beschrijving,
zelfs na het humoristisch slot, ons stil wijzen op het onrecht dat dezen mensch
geschiedt.
In de volgende schetsen komt de mensch met zijne binnenwereld meer en meer

tot zijn recht. In dit eerste boek zijn het kinderen of eenvoudig denkende volwassenen
wier zieleleven zich gaat afscheiden van de hen omringende natuur, tot zij er
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zich eindelijk als vrije, hunne handelingen willekeurig bepalende wezens, in bewegen.
Dit is nog nauwelijks te bespeuren bij de kinderen in ‘In de Vlage’ maar reeds wordt
het gebaar levendiger; en tevens toch, hoe juist blijft het steeds! Streuvels schijnt
daarmeê volstrekt niet op een voor hem nieuw gebied te treden.
Thans volgen drie schetsen waarin zooals in ‘Slenteren’ een mensch het

middelpunt der handeling is. Doch is hij niet meer als daar, door de natuur omsloten;
hij schijnt ons niet meer een van buiten in beweging gebracht wezen; hij zelf bepaalt
zijne omgeving; door de kleur van zijne gemoedsstemming aanschouwen wij haar.
Zie die breede beschrijving van den pijpenwinkel in ‘Een Pijpe of geen Pijpe’. Wij
zouden er nauwelijks belang in stellen, indien wij er achter niet het groot verlangen
van den knaap voelden. Thans doormenschelijkt Streuvels de natuur, waarin hij
vroeger denmensch liet opgaan. Zoo ook in ‘'s Zondags’. Doch hoe weet de schrijver
onze belangstelling te wekken voor die zoo eenvoudige, alledaagsche menschen?
Door zijne kunst. Zij laat hem niet alleen toe zijne waarnemingen nauwkeurig na te
boetseeren met klanken, maar ook in hen het leven van zijne emotie te gieten door
de golving van taal en gedachten; en deze wekt in ons de verwante beweging en
wij aanschouwen het voorgestelde door de emotie van den kunstenaar. En merk
hoe enkel door dien rythmus Streuvels' liefde de onze wordt; want altijd is het
voorgestelde het objectieve zoo nauw nageteekend dat wij meenen dit zelve te zien
en wij het gevoel hebben alsof de in ons gewekte emotie, vrij in ons geboren werd
uit dat aanschouwde zelve. En nergens wordt ons meegevoel gematerialiseerd tot
medelijden; slechts weemoed welt soms door ons, een stille golfslag van de
wereldziel. Hoezeer het uitdrukkingsvermogen van Streuvels' kunst daarbij wint,
zullen wij later nog zien.
Zoo is zij reeds dieper gedrongen in ‘'s Zondags’. Want niet
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alleen meer door de klanken en door den sylbenval schildert Streuvels hier; de
emotie van het woord zelve, het levende in dat woord, uit zooveel menschenborsten
daarin uitgeademd, wordt hem een middel tot plastisch beelden. Zoo zijn er in de
klanken kleurweelderige schildering van de duiven zinnen als: ‘Daar waren er die
zaten te prevelen de eene tegen de andere, zachtjes o, zoo zachtjes en met hunne
kopjes knikkend van louter welgezindheid’.... ‘Andere zaten neergehurkt te peinzen,
eenzaam en verlaten met hunne blinkende klare oogskes te pinken,’ en het prachtige
van beweging en lichtheid ‘andere trokken door 't nauwe openingske naar buiten
en stegen klapwiekend in de lucht,’ die als beschrijving meer beteekenis hebben
dan enkel zin en klank der woorden hun toekent.
‘In den Voorwinter’ is een der korte schetsen waarvan ik het meest houd. Zoo

nauwkeurig, zoo eng, zoo noodzakelijk hangen de bijzonderheden aaneen; zoo
mooi stijgt hunne lijn, zoo lenig en elastisch drijft zij; en eindelijk spat de humor van
het slot het schier gewekte medelijden uiteen tot een gestuif van langzaam zinkende
zonnige drupjes.
‘Op den Dool’, het eerste van de langere verhalen, staat, mijns inziens, als geheel

niet zoo hoog als de laatste hierboven besproken schetsen. Niet dat ik het brutale
tooneel van de dronken wijven niet grandioos zou vinden of niet aangedaan ben
door het vertrouwelijk in de wereld gaan van die kinderen op zoek naar wie hen
helpen wil, maar dat die twee handelingen, en vooral die twee stemmingen, zoo op
elkaar volgen, zonder dat een derde motief, 't zij zacht, 't zij ruw, mij weer naar het
eerste verwijze en zoo 't een in 't andere oplosse, dat laat me onbevredigd; ik voel
de noodzakelijkheid niet in het kunstwerk van die aaneenschakeling, al ware zij als
feitelijke gebeurtenis nog zoo waarschijnlijk. Streuvels wilde hier wellicht, zonder
meer, twee gebeurtenissen op elkander laten volgen in hunne chronologische
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orde, enkel omdat beide interessant zijn. Doch, al deint in het tweede gedeelte het
harde en het wreede van het eerste allengs tot mildheid, al dragen de kinderen tot
op het einde iets van het vloekwaardige uit het eerste, waardoor ze des te roerender
zijn, toch is er tusschen den heksensabbath en de idylle te weinig verwantschap
om hunne verhouding in een kunstwerk, zoo eenvoudig als Streuvels ze geeft, niet
als eene onvolkomenheid te doen gevoelen.
Streuvels' geest was te krachtig om eindelijk niet van zelf tot die innerlijke eenheid

van het kunstwerk te geraken. Hij wilde dat al wat uit hem geboren was, den schijn
drage van zijne ontroering en daarom ging hij onmiddellijk naar de hechtste en
tegelijkertijd vrijste van alle eenheden, trouwens ook die, waarop slechts de echte
dichter bouwen kan: ééne stemming bepaalt voortaan al de bijzonderheden, en
deze uit eenen zelfden wortel geschoten moeten wel een eenig gewas vormen.
Daarom bewegen de beste van de novellen uit ‘Lenteleven’: ‘Wit Leven’, ‘Het Einde’
en ‘Lente’, beide laatste vooral, elke in eene bijzondere atmosfeer die eerst en vooral
de veelvuldige indrukken tint en ze individualiseert.
In ‘Wit Leven’ en ‘Lente’ zijn de menschen volkomen vrij, zij staan daar op het

plan waar het eigenaardige van het menschelijke het best ontvouwd kan worden.
Die verhouding tusschen mensch en natuur was ook voor Streuvels' gegeven talent
de juiste, want in het meest uitgebreide van zijne stukken, in ‘Lente’ zien wij dat
nevens de ontleding van het meest ingewikkelde van zijne schepsels en de gulste
beschrijvingen, juist zijne fantazie zich het meest ruimte gunt tot vrij spel. ‘Wit Leven’
biedt ons de schitterendste voorbeelden van Streuvels' stijl. Hij schildert wel
omtrokken, innerlijke gewaarwordingen en treedt zoo op het meest eigenaardig
gebied der litteraire kunst. De macht van zijne taal om het uiterlijke hoor- en zichtbaar
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weer te geven bleek vroeger reeds herhaaldelijk uit voorbeelden; daarom ga ik thans
dergelijke, alhoewel vrij talrijk in ‘Wit Leven’ stilzwijgend voorbij. Maar met een nieuw
element heeft Streuvels zijn uitdrukkingsvermogen verrijkt: ‘en onder haar hand
groeide die kant, tot een licht in draden gesponnen netwerk, traag onmerkbaar,
mede met de blaren en bloemen van haar geraniums en floksen en 't stil
voortschuiven van den tijd.’ Heb ik er vroeger op gewezen hoe duidelijk het beeld
bij Streuvels door klank en sylbenval der woorden voor den geest stond, hoe dat
beeld levenswarm werd door de emotie van het woord, hier zien wij dat hij niet meer
enkel schildert met klanken en woordenmaar met de aan de gedachte eigen plastiek;
met den bijzonderen rythmus die in onzen geest de individualiteit van elke gedachte
vormt, drijft hij het beeld in het essentieelst menschelijke van ons bewustzijn. Dat
is wel, als beeldzegging, het hoogste, wat de letterkunst vermag.
Hoe graag volg ik Streuvels langs de rijke taal waarmeê hij zoo goed het juiste

gewicht aan elke schakeering weet te geven; alle, hoe zwaar enkelen mogen wezen,
blijven zweven binnen het waas van blankheid dat hij over het gansche gespreid
heeft. Zie hoe de figuur van het kwezelken uit de simpelheden van haar leven ons
tegentreedt: ‘'t Zonneke, dat zoo lieflijk loech door de vensters en al die dingen in
wit blinkend licht kwam stellen, straalde dwarsdoor tot in haar wit zielken;’ de
geringheid van dat leven wordt gezegd met eene sympathieke lachende naïefheid.
Luister hoe ons vrouwken denkt, luid aan 't droomen gaat en toch maar altijd
voortbidt: ‘Als haar vreedzame gedachten uit en tenden gepeinsd waren, als heel
dat leven van alle dagen, heel die gelijke aaneenhang van voorvallen - lijk witte
vlokjes drijven aan den zonnigen hemel - deur de gedachtenkamers van haar ziel
waren voorbijgeschoven en 't buiten en binnen duisterde, nam zij haren paternoster
en bad, uren lang, traag tellend de
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gladde beiers tusschen hare vingers, tot ze, als 't donker werd, wakker schoot en
gewaar wierd dat ze een toelang aan 't tellen was de slagen van den smidshamer
aan den anderen kant van den muur. Dan legde zij haar in de witte lakens en trachtte
te slapen.’ Hoe fijn wordt door dien overgang het werktuigelijke van dat bidden
gevoeld! Welke hoorbare dorpsstilte in dezen zondagnamiddag: ‘Na den noen zette
zij haar voor 't venster en las uit Thomas a Kempis. Dan bleef het overal volslagen
stil, geen hamergeklop achter den muur, geen jongens op straat, enkel het zacht
tikken van den kanarievogel in zijn etenbakje en de slinger van 't uurwerk; alle dingen
hongen rustig lijk in slaap getooverd. De zon gloeide door de blaren der geraniums
en sloeg breede ronden schaduw op den vuurrooden vloer, die heel den
achternamiddag noodig had om van de stoofpikkels tot de voordeur te kruipen.’
Schier onnaspeurlijk zacht is het schuchter ontwaken der onschuldige, onbewuste
zinnelijkheid hij het vrouwtje. Van toen haar wit zielken ‘'t was lijk dat van een kind
nog, onschuldig gebleven, nooit vuil of gestoord geworden, en nu dat de slechte
onweerstijd voorbij was, lag het stil in de rustige driftloosheid van het afgaande
leven;’ tot ‘Zij zaten daar uren lang elkaar te bezien en te glimlachen. Als 't laat werd
ging zij kijken op straat en was 't oogenblik gunstig zoo liet zij hem voorzichtig uit.
Zij dankte Ons Lieven Heer omdat hij haar zoo gelukkig maakte en zij bad veel
opdat het zoo zou mogen voortduren, en zij het zielken van den smid voor den
hemel had mogen winnen en opdat hun doenwijze toch voor de booze menschen
zou mogen verdoken blijven.’, het oogenblik van hoogste weelde dat haar zielken
bereiken kon, vervolgen wij eene reeks fijne gevoelsschakeeringen die de schrijver
ons voorhoudt gelijk, met voorzichtige spanning, een teer vogeltje tusschen de
handen. Bij den smid is die zinnenkoorts natuurlijk heftiger, doch even sober
aangeduid: ‘Hij was danig welgezind, zonder eigen-
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lijk gekende reden, iets lijk een zacht ziedend vuur dat door heel zijn lijf liep en hem
zoo krevelend gelukkig maakte.’ En Streuvels' kunst maakt zelfs de katastroof in
die atmosfeer mogelijk. Zij verwondert ons wel eenigszins, maar zij bevreemdt niet.
Zelfs in die zoo kiesch voorgestelde zinnelijkheid van den smid hebben wij het vage
vermoeden van een ongeluk. Maar merk vooral hoe de toon van het verhaal plots
verandert. De schrijver die ons heen en weer geleid heeft langs alle hoekjes en
kantjes en ons dan nog eens zoo graag vertelt van al die lieve nietigheidjes, wordt
plots hard en onpersoonlijk; kort, verslaggevend, vloeit hem het gebeurde uit de
pen en eer wij er van bekomen is het erge gebeurd en wij blijven onder den indruk
dat het niet anders kon.
‘Het Einde’, reeds vroeger geschreven, staat afgezonderd onder het beste werk

van Streuvels. Hier is wat wij vroeger als eene onvolmaaktheid gevoelden, het
omkneld houden van denmensch door zijne omgeving, door de natuur, eene deugd,
want hier is die natuur het onafweerbare, de dood. Alles draagt tot dien indruk mee.
De visie is scherp en streng omtrokken, de bijzonderheden volgen zoo noodzakelijk
dat elk hunner als een onmeedoogende stap van het noodlot naar het niet te keeren
einde dwingt. Zoo scherp, zoo precies is het gevoel der noodzakelijkheid dat zelfs
de lichtste afwijking storend werkt; daarom hindert me: ‘dat zingen op 't einde begon
in haar ooren te ketteren en 't werd een krijschend geritsel, een oorverdoovend
gespook, en gelach dat zeer deed om hooren.’; omdat ik daarin niet den zwaren
dreun van het onafwendbare meen te vernemen. Op deze enkele uitzondering na,
is de indruk onweerstaanbaar. Die boerenmenschen handelen als werktuigen,
zonder kreet, zonder bijzonder verdriet, zonder verzet, bijna als de kat. Midden
onder de bij het lijk biddenden, springt zij op het bed: ‘Tusschen Zalia en Treze
sprong de katte op het bedde en ging aan 't kneden
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met haar voorpooten op 't deksel: ze keek verwonderd naar al die vreemdemenschen
en rulde. - Warten sloeg ze wegmet zijne klakke.’ Nog scherper, ik zou haast zeggen
nog vlijmender omtrokken wordt de indruk door een humoristischen trek dien
Streuvels met simpele stoutmoedigheid hier heeft durven aanbrengen. Zij bidden,
de vrouwen en een man: ‘Neemt op, ô Heere, uwen dienaar Zeen tot de plaatse
van verlossinge, hetwelk hij van uwe bermhertigheid gehoopt heeft.
- Amen, antwoordden ze allen.
- Verlost, ô Heere, de ziele van uwen dienaar Zeen uit de perijkelen van de helle.
- Amen.
- Verlost, ô Heere, de ziele van uwen dienaar Zeen, lijk gij Enoch en Elias van de

gemeine dood der weireld verlost hebt.
- Amen.
- Verlost, ô Heere, de ziele van uwen dienaar Zeen lijk gij Loth.....
- 'k Brande, 'k brande! huilde Warten, mijne kiel! mijne kiel! en hij sprong al over

de stoelen naar buiten; d'anderen erachter.
- Vlamme gevat aan de gewijde keerse! riep hij heel buiten adem.
Ze doofden 't vuur uit, trokken den kiel over zijn hoofd en goten water op zijnen

rugge waar zijne onderkleêren vunsden.
- Mijne kiel, mijne kiel, kermde hij altijd voort, spindernieuw, hij kost zes-en-veertig

stuivers! en hij bleef met zijnen kiel in zijne handen staan kijken naar de eendlijke
gaten en scheuren.
Ze raasden allen overhoop en hunne scherpe stemmen helmden einde verre in

den stillen nacht.
Virginie alleene was bij 't bedde gebleven.’
‘Lente’ is Streuvels schoonste werk. Hij vertelt er het leven
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van Horieneke, een kommuniekantje, 't eenvoudig, natuurlijk, schier onverschillig
zijn van een klein buitenmeisje met hier en daar eene verwondering of een droomen
te midden van rond Vlaamsch boerenleven en de wordende Lente, die het verhaal
omruischt met eene eindloos aangroeiende symphonie van klanken en geuren.
Aanhalen durf ik hier niet; de bijzonderheden dragen zoo den luister van het geheel
dat ik ze er niet durf uit verwijderen; en 't is ook minder noodig, want hier zijn zij
slechts enkele bloemen in die Lente! En toch hoe scherp gebeeld staan zij voor mij
in het nieuwe licht; hoe adem ik in de ruimte rond haar de krachtige, gezonde
buitenlucht; hoe vrij maakt mij de dichter in zijne wijde, vrije wereld.
Wat is Streuvels? Een hartstochtelijk ontvlammer van beelden in hem of een

pijnlijk nauwkeurig nazegger van het uitwendige? Dit weet ik: mij geeft ‘Lente’ louter
bevrediging; hare poëzie draagt mij naar sferen waar de geest gaat dwalen in zijne
eigen zaligheid en geene bijzonderheid, hoort ge, geen ènkele doet me van de baan
afwijken, zoo zeker voel ik me aan de hand des dichters naar het welbewuste en
zuiver gewilde doel. En ontleed ik dan, zoek ik de middelen te vatten, die Streuvels
zulk eene macht verleenen, dan ben ik wel een oogenblik het spoor bijster. Want
er is soms eene hardheid, 'k zie en hoor er ruwe dingen zooals bij Fransche en
andere realisten en, immers zelfs bij de besten onder dezen voel ik me verarmd,
mijne belangstelling gewekt slechts voor de soms groote kunst verspild aan 't niet
voldoenend weergeven van 't vergankelijke. En Streuvels, evenmin als zij, vreest
die wereld aan te pakken hoe en waar zij zich voordoet. Gedachtenlooze, blinkende,
jongenszotternijen spelen op 's meisjes half gewilde, half doordroomde bezadigdheid;
passief godvruchtige binnenkerksche stilzwijgendheid is verbroken door spelklanken
van buiten en fluisteren van naïef pronkzieke meisjes; blijde, humoris-
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tisch ware beschrijvingen van menschelijke nonnen en pastors gaan door de
ontzaggelijke, alom tegenwoordigheid van den God van hemel en aarde; brutale
woorden vallen te midden van het meest teeder, onschuldig doen van een kind;
Horieneke's verlangen en bangheid groeien machtig aan onder den storm der
gedachtekens tot aan den extatischen droom na het nauwkeurig, zakelijk weergeven
van materieele voorbereidingen tot den feest- en smuldag; hare zuiverlijke
gemoedsaandoeningen en geloofsuitingen doorweven het platte, dagelijks
ontgoochelend gedoe der ouders; vreugdig worden vette Vlaamsche
kermisboertigheden opeengestapeld met in een hoekje een over het mogelijk ruwe,
voorzichtig en toch niet schuw heentrippelend schaamtegevoel; zachtzinnig, teer
droomdenken en eene kostelijke zondagnamiddagsliefde van het meisje verglijden
week tegen den harden werkelijkheidszin der ouders en het tergend wrange van
het slot. Waarom ben ik na al die onverzoenbare tegenstrijdigheden niet geschokt,
verward, geërgerd? Omdat des dichters aandoening zóó was dat zij slechts in zulke
eene visie hare plastiek vond. Bij Streuvels is er zulk een evenwicht in die
bijzonderheden, zij passen zoo in malkaar, elk staat zoo op zijn eigen plan dat men
noch aan goed of kwaad denkt; zij moesten den schrijver slechts dienen om ons
zijn emotie te openbaren; trouwens, die in al hare reinheid en kracht te kunnen
genieten, was niet aan het gevoelsvermogen van elken lezer voorbehouden.
In ‘Lente’ speelt Streuvels met zijne gaven alsof hij daar eerst ruimte genoeg vond

om ze in hun ganschen overvloed te laten vloeien. Merk hoe hij de middeltjes der
realisten versmaadt om ons te overtuigen dat het wel heusch waar is wat hij ons
vertelt: noch oord, noch datum, noch uur wordt genoemd; tijd, plaats en handeling
zijn door hunnen inhoud getypeerd. Het artistieke, hoe schitterend het ook weze,
wordt nooit litterair. De humor staat er, als ware hij als zulke den schrijver onbewust.
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En beter nog; zoo ver van al het romantische, heeft hij ons de volle poëzie der
romantiek teruggeschonken. Dat is de schoonste daad van Streuvels! Luister naar
den droom van Horieneke, voortgeweven uit den bedwelmenden nachtegalezang,
zie hoe hij den lang verbeiden communiedag inwijdt en voel dat sinds een nieuwe
glans rond alle dingen zweeft. En tot en met het harde slot. Dit heeft men het hevigst
aangevallen in ‘Lente’. Menig lezer legde het boek met een: Hoe jammer! weg.
Anderen maakten zich boos en zegden dat Streuvels jacht maakt op tamelijk plat
realisme en dat hij zijn doel bereikt heeft wanneer de zinnelijke toestand (‘het vuurt
wel eens de driften der lezers aan, verlaagt hem’) beschreven is. Wel, spijt en
aangevuurde driften vallen op de armen terug die niet kunnen weten dat het leven
geen idylle is, dat de kunst die den indruk van dit leven in zijne volheid wil teruggeven
geen behagen schept in ijdele toevluchtsdroomen en dat zij dit gansche leven noodig
heeft om er de gansche poëzie van te belijden. Het leven, de mikrokosmos van
bewustwordingen en onbewustheid die ons wezen is, speelt als een kind zonder
verantwoordelijkheid tegenover zich zelven of tegenover ons, hoe bitter wij het soms
ook mogen gevoelen of welke vreugde het ons bereide; doch als de moeder die
haar kind mint met goed- en slechtheid, als een eenig en geheel wezen, niet als
iets dat nu lief, dan boos is, maar hoog boven alle gewaarwording, als hààr kind,
zoo minnen wij het leven in zijn ganschen omvang, hard of zacht weten wij eerst
daarna, met eene gansche liefde, moge die liefde bitter of zoet zijn, liefde is het
toch. Daardoor dat Streuvels na het idyllische en droomerige van het leven van
Horieneke, zoo werkelijk als het slot zelve, de harde waarheid van dat slot zegde,
krijgt zijne schepping die hechtheid en breedheid die haar toelaat in veiligheid te
zweven in de hoogten van onze liefste menschelijke aandoeningen. Er is een humor
die achter tranen lacht; dit slot is er
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een keerbeeld van, 't is als een bitter grijnzen waarachter oogen vol liefde weenen.
Neen, neen, Vlaamsche vrienden, laat Streuvels ongehinderd op zijne serene baan
voortwandelen; hij is nu eenmaal het zondagskind dat met al de kunst van zijne rijke
tale het gemoedsleven van den modernen mensch siert; laat ons gelukkig zijn dat,
na Guido Gezelle, Vlaanderen zulk een kunstenaar kweeken kon, want waarlijk,
ook gij zult het weldra weten, dit is meer dan eene belofte voor onze toekomst.

ALFRED HEGENSCHEIDT.
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De Kalfkoe

DE schoone, lange zomerdagen waren uit. De laatste sleepten trage naar hun stille
dood en dan hing er alleen nog wat wasems mist in vroege en late deemstering
over 't land. De kranke zon kwam met den noen even bovenpiepen, schreef een
rondekring, een steenworp hoogemaar, door de lucht om varings weer weg te vallen
onder d' eerde.
De regen zweepte enmijzelde gedurig, de wegenwerdenmorsig en onbegaanbaar

en overal stonden de groene meerselkes overwaterd en de wilgen daarin half
versmoord en moedernaakt. Dan plots steeg ommelands de zwartigheid overal op
en heerschte de oneindige nacht en de dood. De landlieden en verkenden hun
wegen niet meer, bleven nu diepe in hun huizen zonder iemand te zien, met een
flauw besef of er bij den verren buurman nog iemand leefde. De daken dekten zwart
en zwaar de leemen wanden en doken achter dichtgesloten deuren en vensters,
het schrale pinkje licht en 't warmend koolken vuur. De vijzelende koude wilde overal
binnen en de groote nacht gaf geen hope van uitkomst of nakende helderheid; de
zonne was nu dood, voor goed.
Doka lag wel en warm onder haar dekens alleen in den diepen polk achter 't

berdelen beschot op de vaute en ze dacht: hoe gelukkig de menschen die een goed
bedde hebben en dekking als 't buiten onbermhertig wintert. Der waarde in heur
hoofd een konkelfoezige wereld van oude zomerdroomen uit den goeden
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tijd van uitgaande gouden dagen met de warmte van den laten avond in de lucht
zonder ziekelijkheid en pijn van stijve leden of klemmende verkoudheid en lastigen
asemgang, in de blijde angstkrasseling van het rijke zamelwerk der late vruchten
op 't veld en dan al 't genoegelijke van 't gewonnen goed daarbij om lange van te
leven in den dooden tijd. Maar daar keek almedeen de koe, de groote witte koe te
midden in dien droomwinkel en een angstgevoel dreef al die goede warmte weg
zoodat Doka wakker en in de droevige werkelijkheid van haar oud, arm lijf, weer
terecht kwam. Heur harte klopte om de benieuwdheid van een langverwachtte
uitkomst met de duidelijkheid nu in die donkerte om haar, van den winter en den
langen tijd sedert al die goede zomerdingen die ze even in het droombedrog nog
loopend en bestaande dacht.
Ghielen zat daar eenig in den stal, koude te lijden, de oude, karbintige Ghielen!

Wie had er ook gemeend dat het zoo jammerlijk vreemd met die koe zou afloopen?
In de eerste maanden van de dracht was 't een gerust en stellig aftellen van dagen
met goede verwachting van een gezond kalf, een zekere uitkomst die op den
gestelden dag zou gebeuren, zoo zeker als de zonne die 's morgens rijst en zonder
falen 's avonds ondergaat. Maar die tijd was nu lang voorbij - negen trage maanden
wachten en die langverbeidde dag was een leepe teleurstelling geweest en de
dagen daarna een wrevel die overging, hoe langer hoe meer, in angstverwachting
omdat het achterstallige kalf niet kwam en daarna keerden de dagen, en godweet
hoeveel weken daarbij, zonder verandering, altijd met die belofte maar zonder
uitkomst en met steigende bejaagdheid en zotte verbazing keerde de tijd nu verder,
onmeedoogend en de koe bleef daar roerloos, onveranderlijk, als een betooverd
wonder met 't kalf in heur dikspannenden balg zóo dat 't ze 't tasten konden. Elken
nieuwen dag groeide in ongeduld en nu dat zoo lange leed, gedeeg het ongeduld
tot een
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gestadige spijt die teisterde als een gedurige wroeging met de onzekere hoop toch
van een voordeeligen uitval.
- Wie weet was 't van den nacht niet gebeurd?! en hoe warm Doka daar lag ze

had willen in Ghielens plaats bij de koe in den stal zijn. - Misschien was de koe in
nood en Ghielen in slape! en die ingebeelde gebeurtenis plaagde haar nu met angst
en met vleienden troost in den dikken nacht die alle leven en geruchte besloten
hield.
Met een beweging van haar handen voelde Doka ineens al het leed van haar

oude lijf en de stremheid door 't lange liggen; heur asem begon te piepen en te
trekken door haar drooge keel in lastig reutelen. Ze rechtte zich haastig op, zat met
haar kin over de opgetrokken knieën de handen om de schenen genepen en dan
barst het uit in hoesten, scheurend bij vlagen zoo snikkend, droog en schor dat heel
haar lijf doorruttelde en beefde om te bersten. Zij wachtte halend om den asemgang
die achterwege bleef, diep met iets in de keel dat kittelde en niet schuiven wilde; -
ze stootte daaraan en kuchte en bleef hijgend met luid meumelend zuchten,
afgejaagd als iemand in stervensnood.
De zwarte nacht hing vol de kamer en niets of geen geruchte buiten van komenden

dag of leven. Daar voelde het wijf de koude langs haren rug neervallen en de top
van haren neus betintelen. Dan wierp ze 't deksel af en tord uit het warm bed in de
koude. Haar handen zochten tastend naar kleeren en haastig bond en vestte zij
rokken en lijven aan en stroopte wollen kousen om haar beenen die bibberden.
Donkerling, bij den tast strompelde zij achterwaarts de vautesteiger af; zocht daar
beneden om kloefen en klopte voort over den vloer naar de plaats waar ze wist het
vuurslag te vinden. Onzeker tikte de kei, nog eens en de sparken sprongen lichtend
op den baanst; daar ving het vuur dat zij aanblies met haar piepasem en welhaast
lonkte het lampwiekje, nieuwgeboren schemerend in de koud-ijle nachtkeuken. De
dingen
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stonden er zwaar, vast verkennelijk in gewonen stand en doening even als gisteren
en over langen tijd.
Doka heur hoofd subbelde onder 't lampken dat aan de zolderbalk nog wiegelde

en ze steunde nu met de magere armen heur oude lijf op de tafel om den asem die
altijd lastig boven kwam. Achterna voelde zij zich in gang komen stillekes beter en
veerdig om voort te doen. Ze ontstak de lanteern, bond een dikke neusdoek om het
hoofd en ze ging de zware grendels open schuiven aan de deur. De klink flikte en
de hengsels kriepten. Een gruwelijk koude tocht stroomde door d'opening binnen.
Doka boog het hoofd, stak haar hand onder den borstdoek en neep in d'andere de
lanteernhaak en als de deur achter haar was toegevallen subbelde zij voort in 't
donker. Heere-God de felle wintervorst had weer al de waterzabbering bekorst en
bevroren! Het wijf heur eerzelende voeten stonden onvast op het glibberig plankier
en ze doezelde waaghoudend met de handen op goed geluk voort, voetje voor
voetje schoorend en slepend langs den muur. Ze vocht om een geweldige hoestbui
in te houden, bleef wat staan tot het beterde en dan weer voort, naar de koestal.
Eer de klink te lichten dubde zij nog met de verwachting van het voorval, - ze luisterde
een wijle, maar 't bleef daar binnen al zoo doodstil dat ze 't maar weer opgaf en
grimmig de deur openwroette. Ze hief zoo gauw haar licht in de hoogte dat een
schemering rond wierp in den warmen smoordamp en wat verkraakte stroopijlen
en een glimmende slietrand te zien lieten, - achter de witte ruglijn van de liggende
koe bleef het al donker en gedoken.
Belle draaide gedoezig den goeden kop, sloeg met den steert en blies luide den

warmen adem uit de neusgaten. Doka tord dieper en liet den lanteern zinken om
Ghielen te vinden, 't Schemerde entwat in den ledigen sliet; de man lag als een
vormelooze zwarte fakel, zijn oudemuts hing over de schouders voorwaarts tusschen
de opgetrokken knieën en de armen daarrond gekruist;
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Ghielen lag lijk lange dood en zonder hoofd ineengezonken, moe van waken bij dat
groote achterlijf van de koe dat wit vlekte nu met den steert die rustig rondkwispelde.
Ghielen zijn mutse hief. Hij roerde wat aan zijn beenen en rechtte het hoofd als
Doka weer begon te hoesten en uit zijn kleine zwartstriepte pinkers zag hij haar
staan schudderen met den lanteern die ging uit haar handen vallen. Maar in zijn
eerste gewaarworden lonkte hij over den schouder naar den witten hoop nevens
zich en als het daar allemaal nog was zooals gister, kreeg hij goeste om stil in zijn
polk te blijven liggen en voort te roezen. Daar kwam ook een hoestbui in zijn keel
kittelen; hij rok zijn mond open en bij elken ademsnok kwam zijn tong naar buiten
in een goleken opgedraaid en snokte weer binnen; - zijn rug schudde en zijn handen
tastten onduidelijk rond om hulpe. De tranen rolden over zijn wangen en de
slijmdraden sponnen uit zijn mond en leekten over zijn oude broekspijpen.
Doka had de lanteern ievers aan de balke gehangen en zij ook nu stond te midden

den stal met de handen op de knieën gestopen te hoesten. De koe met haar kop
gedoken in den donker van 't sliet meumelde stil en steende en ze sloeg harder met
den steert tegen den houten weeg.
Ghielen en Doka hoestten en kuchten en braakscheurden om te meer naar hun

asem die trage opreutelde, gejaagd en ze rokken en haalden om die belemmering
weg te krijgen, stootten en spouwden het rekspeeksel dat uit hunne opene lippen
met de tranen uit hunne leepe oogen neerdrupte. Als hij bekomen was klaverde
Ghielen moeilijk recht op de beenen, zuchtte en ging met de lanteern lichten bij de
koe, omhoog, rechts en links; hij betastte ze in de lanken, dreelde weer over de
ruggraat en hing de lanteern weer aan den haak. Hij grommelde binnensmonds en
geeuwde en trappelde rond wankelwillig en drentelend terbinst Doka het stroo
effenschudde en zich neerliet in den polk die
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Ghielen gewarmd had. Ze knoterden nog wat ondereen zonder dat ze malkanders
woorden verstonden; Doka was reeds luide aan 't snorken en Ghielen blies de
lanteern uit en tastte naar de deur en vertrok in 't donker.
Doka's asemhalen verflauwde, de koe blies gezapig de lucht door haar neus en

lag rustig te herkauwen.
Ghielen was strompelend in huis gerocht, grendelde zorgelijk de deur weer toe

en kroop op de vaute in 't warm bedde waar zijn wijf gelegen had.
Hier was 't een zaligheid voor zijn leden die stijf en strem waren van zitten in den

stal. Hij draaide en keerde van welligheid onder 't deksel, trok de muts dieper over
de ooren, en zijn hoofd in den polk, knufte twee, drie keers en zuchtte om de deugd.
Buiten was 't zoo koud maar hier werd heel de wereld vergeten. Spijtig was hij toch
wel om Doka die nu alleen in den stal moest zitten. Dat was vervelend met die koe,
dat waken al weken lang en loopen bij nachte van huis naar den stal,.... dat ze dan
nog kalfde al 't andere ware niets en gewone werk. Wat was het al lang dat ze samen
niet waren slapen gegaan! Hij mijmerde nog wat op de doening rond en daar kwamen
veel dingen tegelijk in zijnen kop en rond hem in de kamer staan, maar dat vervaagde
allengs, alles liep uiteen, zijn adem ging rustig en overal nu was de lange nacht
weer herbegonnen met een geruste zekerheid van ongestoorden slaap. De koe, de
koe alleene nog waarde rond door zijne gedachten: ze stond daar, even een vreemde
onnatuurlijkheid, groot gedrochtelijk, onwetend van heur eigen, koppige geslotenheid.
En Ghielen zag zich zelf daar bij met Doka als twee magere, houten sukkelaars, te
wachten lijk zot naar een ding dat niet bestond.
Ze zal wel betooverd zijn, dacht Ghielen, en hij zocht overal naar redens: of er

iemand in den stal was gekomen die een kwade hand kon leggen. Daarom hadden
zij in 't stille, gewijde palm boven de deur gestoken en een Antonius-koek boven 't
sliet gehangen,
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wasdruppels van gewijde keers in de koe heur drinken laten leken en dan met
nieuwe hoop gewacht in gelatene berusting. Honderd keeren daags waren zij in
den duik gaan kijken, beurtelings of samen om te zien naar verandering. Ze spraken
met welvalligheid over 't verdikken van den uier en 't opengaan der heupbeenderen
maar bij hun eigen geloofden zij toch niet wat ze zegden.
't Kalf kwam niet en de witte, schoone, atige veerze stond daar welgedaan te

muffelen gezapig den langen dag door of lag en keerde den kop en beurelde
langmoedig. De witte veerze, de schoonste van de streek, waar Ghielen zoo fier op
was, de schoone, schoone koe stond daar vol, met wijd gespannen balg maar ze
wilde niet kalven.
In zijn droom liep de boer een tijd vooruit: den langen winter beulden zij elken

nacht wakend zonder uitkomst met vrees voor dien betooverden stal daarin de koe
staan bleef als een steenen wanbeeld, met dat levenloos kalf dat ze niet ontbinden
wilde, in haar lijf. Overal zocht Ghielen naar middels om van dien kwaden last
ontdaan te geraken, hoe 't beest kwijt en uit den stal gesleept. - Verkoopen! Een
volle koe verkoopen, een drachtige koe! dat ging eerst als een onuitdenkbare
onmogelijkheid door zijnen kop en daarna liep zijne bewustheid als water uiteen en
hij droomde van heel andere dingen. Later verwonderde het hem zijn vader en
Klette, die al lang dood waren, op 't hof te zien komen en rondloopen bij de koe die
nu kalvend was. Zij hielpen trekken en daar kwam een wit veerzenkalf ter wereld
maar achter een tijd zagen zij dat 't beestje dubbel gelet was en twee koppen kreeg
en vier pooten en oogen lijk theeketels zoo vereend dat Ghielen van den schrik
wakker werd. Hij zag nog altijd zijn overgrootouders en veel andere vernukkelde
mannekes en wijvekes, oud gebocheld en krom katijvig, opgekrompen in de
sneeuwkoude staan lachen om dat zonderlinge kalf.
Hij werd er heel aardig van en ontsteld maar zijn droge keel
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begon te kittelen en hij hoestte en al de schrompelige oude mannekes uit zijn droom
zag hij op de vaute nu, gestopen, met schuddend hoofd de handen op de knieën,
vervaarlijk te hoesten, te kikkeren dat 't water hen uit de oogen liep, en zij zochten
rond over den vloer naar den asem dien zij verloren hadden. Het reutelde en
steenpiepte uit hun verstopte oude asempijpen dat hun mager ribbenkot erbij
schudde, en dreigde uiteen te splijten. Door zijn betraande oogen keek Ghielen
verweerd in de duisternis, veegde 't kwijl van zijnen mond en kroop dan uit het bed
om ontdaan te zijn van die kwelspoken.
- Alzoo zal dat ne keer het laatste zijn, dacht hij; 'k zal in zoo'n hoestbui eens

blijven steken; moest mijn asem voor goed achterwege blijven 't ware gedaan en
Doka, die ver in den stal zit, zou er niets van weten. Binst hij zijn kleeren zocht en
aantrok kraaide de haan op den kiekenpolder en dat ging als de schreeuw van den
verlaten eenling op een onbewoonde landstreek. Die haan was heel oud, half blind
en sufachtig en omdat hij nu overlang geslapen had meende hij toch te moeten
kraaien al bleef het rond hem altijd even donker, en hij merkte wel ievers misschien
een kriemelken klaarte.
Doch Ghielen niet en hij meende nu nog blinder te zijn dan de oude haan. Hij

grommelde zijn misnoegdheid uit om al die oude dingen die heel anders en beter
waren vroeger, - de winter vooral was nooit zoo domlang en koud, en die pieterige
angsthoop van dat kalf deed hemweer den komenden dag eeuwig lang en verdrietig
schijnen. Hij doezelde van de vaute, sloeg vuur in de keuken en keek rond of alles
wel in orde was. Dan knielde hij bij den heerd en groffelde en rakelde met de ijzeren
poke de heerdziele open en lei nieuwe lemen en kaf op 't vuur dat traagaan in dunne
kuilkes begon op te rooken. Hij kuchte, kneuzelde en trappelde rond op zijn kloefen
in de eenige keuken, neuzelde onverstaanbare dingen tusschen zijn dunne lippen
die
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gedurig overeen knabbelden. Hij zette zich eindelijk dobbeltoe voor eenen stoel en
begon stil zijn morgend-devotie, in een meumeling van onsamenhangende
Onze-Vaders; want de koe en heel dien kalvergang zat alweer, even een razende
bezetenheid in zijnen zin. Hij herdacht weer heel dien droom en dat ‘verkoopen’
kwam hem nu niet zot voor maar als een stellig middel van verlossing, zoodat hij
het ernstig meende nu en besloten was 't als na lange overpeinsing.
Zie 't was vandage juist Zondag 't wilde hem meê en achter de mis kon hij Vinie

de koeiplote zien te spreken; dan was de zaak zoo seffens al in gang, maar Doka
moest eerst haar gedacht zeggen.
Hij miek een eindekruis aan zijn gebeden want nu ging het toch niet om gemeenstig

Ons-Heere te bidden in die bestorming waarmede zijn zinnen jaagden.
't Vuurke vunsde al helder op en de theeketel zong in langen piepvoois als Doka

de voordeur open stak. 't Oude mensch was heel toegeduffeld in doeken en half
vervrozen hield ze de magere knookhanden ineen en 't lijf opgekrompen; ze
schormde zeere bij den heerd om warmte te vinden. Ghielen keek naar heur op om
nieuws te vragen lijk elken morgen.
- Dag, Doka, nog niet?
- Nog niet, Ghielen.
En ze legde de handen open op den buik van den warmen ketel en kroop nog

dichter bij het vuur.
- 'k Heb daar gepeinsd in bedde, Doka, dat 't best ware als we de koe maar

verkochten.... als ze toch niet kalven wilt. En hij bleef half bevreesd om 't uitwerksel
van zijn zeggen.
- Verkochten? - Herhaalde Doka, zoo toonloos dof en verstrooid en scheen diep

te overwegen en tijd te vragen om te overpeinsen.
- Verkochten? Verkochten? - zei ze nog.
- Ja, 'k kan vandage Vinie zien achter de mis en 'k zal hem
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zeggen dat we een volle veers willen kwijt zijn.... dat 't eten schaarsch is, of zoo.....
- En moet dat nu zoo seffens en al ineens zijn! en als ze morgen of te naaste

weke kalft?
- Morgen of 't naaste weke, hertinselde Ghielen wat bitsig, maar dan kalft ze wel,

mij verveelt dat wachten.... en als ze niet kalft en heel den winter als een droge rutte
blijft op stal staan, en denzomer daarbij?....
Hij verslikte aan de opgewondene haast waarin hij opliep en ze gingen beiden

geweldig aan 't hoesten. Als 't over was werd Doka heel heersch zoodat Ghielen
haar moeilijk verstond; ze zegde in der haast een reek zonder dat ze 't zelf aaneen
kon brengen; op 't einde vatte hij toch dat ze den ouden voois aan 't zagen was en
weer beweren wilde: dat Ghielen eene maand gemist was in zijne rekening. Daarom
wierd hij boos.
- Maar, Doka, hoe kunt ge toch alzoo zijn? te bâmisse was 't negen maanden dat

we Belle geleid hebben; 't staat geteekend op den deurlijs en in den stal - vraag het
aan den knecht te Vramme's - en nu zijn we al éen manesching bijkans, overstier.
- Jamaar, neuzelde Doka weer, we zijn, we worden oud en ons zinnen staan niet

meer zoo vast, mijn oogen.... mijn handen zijn niet meer lijk overtijd.....
Zoo knuffelden zij en knoterden zagewijs voort over en weer zonder einde of

bescheid; ze hoesten daar tusschen als zij den asem kwijt gerochten en wachtten
weer om van nieuw te herbeginnen. Al dat geraas klonk zoo vreemd nuchter, zoo
vroeg, ontijdig lijk bij nachte als alleman slaapt, in die levenlooze naakte keuken.
Daarbinst wrochten en poenderden zij voort aan den koffie, en aan 't effen en
klaarzetten in de keuken; zij liepen gebogen, wandelend over den vloer in kleine,
pettutige stapjes met trage bewegingen en duttend in de halfdonkere onzekerheid
van hun vervaakte oogen. Doka droeg de koe een broodje en
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dan dronken zij zelf aan tafel een kopje koffie met kandijssuiker. Ze taderde nog
altijd. Ghielen haalde al de redens uit die hij wist omDoka te bewijzen en te overhalen
dat die vreemd bezetene koe weg moest, dat hij niet meer waken wilde of alleen
slapen, en dat de menschen zouden gekken met hun koe die niet kalfde en dat het
gedurig in zijn zinnen speelde om er gek of ziek van te worden. Hij stamelde en
steende en hoestte achter ieder woord en:
- Die koe.
- Die schoone koe, zuchtte Doka, 'k meende dat 't er eene was voor ons leven.
Dat vriendelijke beest had zij gekweekt en
- Ghielen, gij begrijpt dat niet, 'k heb ze zien groeien en groot worden lijk een kind

en ze keek zoo gedoezig op telkens ik in den stal ging..... Als men alzoo alle dagen
zijn best doet om ze te verzorgen, daarom was ze altijd zoo beleefd, zoo trouw en
gezapig, en nu is ze zoo net wit en schoon geworden, en ik ben al zoo spijtig als gij
omdat ze niet vernieuwen wil, ons schoone koe.
- Schoone koe, schoone koe, gromde Ghielen in zijn koffiekom, 'k lache met zulk

eene schoone koe, om alle duivels, neen 't, maar een oude varwe koe gelijkt het,
een uitgeruttelde, verdroogde kwenekoe die nooit van kalf of stier iets geweten
heeft, - we gaan ze afsteken. Ware 't niet dat ik heur, vóor mijn oogen, als kalf
gekocht en gekweekt hebbe, 'k zou gelooven dat Segher Verschuere ons alle twee
bedrogen heeft. Maar een nuchter veerzekalf en kan toch op een jaar tijds geen
oude munte worden? Dunkt 't u niet, Doka?
- Neen 't, Ghielen, dat en kan niet.
- Daarbij, wie zal er durven zeggen dat ze niet drachtig en is? bezie dien balg!
- En als ze drachtig is moet ze kalven, vroeg of late.
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Ghielen en wist daar zoo seffens geen antwoorde op. Maar hij gebaarde van geen
verlegenheid. - Zie, Doka, horkt, achter de misse ga ik rondzien achter een kooper;
Vinie voorzeker en weet er niets van dat ons koe haar volle rekening heeft, z'en zal
er geen cent te min voor gelden: we zeggen hem dat ze kalven moet in Kortemaand
en ze is vet en gezond lijk ze daar staat, zeshonderd frank weerd.
- Zeshonderd frank, zuchtte Doka, Vinie zal in vijf minuten zien dat die koe niet

in regel is.
- Niemand kan daar iets aan zien!
Dan zwegen zij geruimen tijd en bleven zitten peinzen en warmenmet hun kloefen

in de heerdassche. 't Bleek, schrale lampke lichtte een klein rondeken klaar over
tafel op de witte kommen en door de vensterruitjes kriemelde een grijze schemer
zoodat de zwarte daken van de schuur en den stal tegen den hemel buiten begonnen
af te teekenen in vaag blauwe grijseling. De haan kraaide nu herhaaldelijk.
- De menschen kunnen gaan rieken dat ons koe overstier is, herbegon Ghielen,

en die haar koopt kan op zijn beurt het betooverde kalf afwachten. Hij grinnikte
zoodat zijn fijne lippen wijd openrokken over zijn tandeloosen, ingevallen mond.
- We zullen heel den winter gemakkelijk zijn en we koopen ten uitkomende een

veerzekalf.
Ze bewrochten en berekenden heel de schikking en de winsten en de weerden,

stil in hun hoofd, met dezelfde gedachten zonder er nog onder malkaar over te
spreken.
Doka begon heur bezigheid aan den ketel koeisop, sleurde aan den zak met gruis

en de lijnzaadkist. Ghielen hing het lampke vóor den kleinen spiegel tegen de ruiten
en haalde scheergerief en zeep bij om zich den baard af te doen. Hij wreef het
schuim met warm water over den kin en wangen en schrapte dan traag met 't
scheermes over zijn slutshangend vel dat 't ruischtte.
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Doka haalde dan zijn verschen kiel uit en laken frak, en ze hielp hem 't een en 't
ander aantrekken. Ze wrochten alzoo samen en beulden aan de frakmauwen en
trokken gezamenlijk aan de leerzen, al hun macht tot Ghielen op zijn zondagsche
stond. Doka hielp nog zijn hemdeband recht, zette zijn pet stevig en warmde zijn
schaapwolle wanten. Ze maande hem op te passen, haalde wat centen uit beuren
schortezak en telde ze hem in de hand:
- Een voor den kerkstoel, éen voor den offerblok en 't andere voor een borrel na

de mis. Ghielen stak ze zorgelijk weg in zijn binnenzak, nam wijwater en miek een
kruis.
- Doka, 'k ga.
- God beware u, Ghielen.
Ze neep nu 't lampken uit, zette haren stoel bij den heerd en schoof haar kloefen

in d' assche, zij haalde den paternoster uit om daar heur misseplicht te volbrengen.
Z'en kon, de arme sloore, al lang niet meer uit naar de kerk.
Ghielen trok eerst nog naar den stal hief in een kwaadheid de koe haren steert

op, dan kreeg hij goest om het domme beest te schoppen en zijn voornemen stond
nu voor goed vast. Hij zette goedmoedig aan, blij omdat 't Zondag was en omdat
hij op 't goed gedacht gekomen was die koe te verzetten. Hij belegde hoe en waar
hij Vinie den koopman zou vinden en stapte altijd zoekend op de oneffen, onbegane
wegen die ruw en knoestig doorkorven en bestampt met wagenslagen en hoefputten
in den laatsten regen, nu vastvervrozen lagen in al hunne ongeschoftheid.
Ommelands was alles eenkleurig grijs besmokkeld met ijzelrijm en smoor en dof
lijk de zware, laaghangende, gesloten hemel. Nievers noch huis noch stake, de
klokke ook en hoorde Ghielen niet en hij liep daar op goed geluk voort lijk verloren
in een dood winterveld. Maar zijn voeten kenden den weg en volgden vaste den
drijf; dat rechts of links inslaan en 't over-

Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 4



230

stappen lag door de danige gewoonte in hem vergroeid en heel blindelinge zelfs
verkende bij den uitwendigen vorm van elk grachtje of landoever waar hij heel zijn
leven voorbij moest naar de kerk. De wegelkes lagen verzompeld of overspoeld hij
verkende ze toch zoo duidelijk als de rimpels in zijn hand. Hij tjuikelde over de harde
knuisten, perdompelde over de glad vervroren ijsplasselkes en grommelend djoezelde
hij zonder opkijken voort.
Zijn hoofd hing gebogen en subbelde, zijn handen zaten wel geborgen in de

schaapwollen wanten en zijn dikke frak onder den blauwen kiel beschutte goed zijn
leden maar de koude voelde hij lijk bijtend staalvijlsel in den hals en aan zijn ooren
tingelen en hij moest gedurig de druppels wegvegen die van zijnen neus afleekten.
In de dorpsdreef ontmoette hij veel boeren en boerinnen die ter kerke gingen. Ze

riepen van verre goêndag naar malkaar en gingen voort hunnen weg. De straat
tusschen de huizen was vol menschen en hun kloefen en schoenen klonken tegen
de stille hardvervrozen steenen. De wijven waren geduffeld in lange, zwarte mantels,
de kap diep over den gebogen kop en de boeren met hun blauwen kiel waaronder
uit de dikke winterfrak bij 't gaan hen in de hamen sloeg. Ze hadden meestal een
vellen klak met oorlappen diepe neergetrokken en ze liepen vernepen, kerneutelig
opgekrompen van de koude en haastig vernibbeld om in de kerk te zijn. Ghielen
zocht zijn oud rustig plaatseken achter den pilaar en las er heel de mis zonder
opkijken met groot lippengekluts. Achter 't sermoen deelde boer Van Tomme hem
't nieuws meê dat de pastor daar zoo seffens kwam af te lezen:
- Ghielen hebt ge 't g'hoord? - Uuznie Pasters is van den nacht gestorven.
- Neen ik, vezelde Ghielen en hij bad voort.
Als 't gedaan was en 't volk allemaal ineens buiten wilde, bleef hij, met de andere

oude mannekes, nog wat zitten om niet
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gedrumd te worden. Daarna ging hij naar den Gouden Arend waar al de boeren,
achter de mis, een borrel gingen pakken. De herberg was vol volk en geruchte,
Ghielen keek rond en zette zich bij den disch te praten met Marcelein Vramme, over
de koude, den langen winter, de korte dagen, 't beesteneten en de duurte van 't
koorn en van den ouden tijd. - Ze zaten met hun hoofd bijeen te stamelen en te
hervragen, te knuffelen en te hoesten en dronken elk een teuge van den borrel die
de bazinne hen bracht op een tinnen schenkschaalken. Ghielen haalde zijn steenen
pijpken uit en vulde uit boer Vramme's tabakbeurs en ze tikten nog eens geneuchtelijk
hun glazekes.
- Weet-je gij niet meer te zeggen, Marcelein, wanneer Belle, mijn witte koe, gediend

is?
Vramme hield den vuurpot in de hand en ontstak zijn pijp, hij trok drie, vier keeren,

blies den rook door zijn uitgesteken lippen in den vunzenden hul, speitte een grooten
klak op den vloer en peinzend met de pijp omhoog:
- 'k En zou 't zoo zeker, op geen maand naar, kunnen zeggen, Ghielen. - Er komen

zooveel koeien op 't hof - maar z'en kan niet lange meer van heur rekening af zijn.
Ze zaten en lutten alle twee zwijgend nu, aan hun pijp en keken droomend rond

op de menschen die luide en gemeenstig koutten, loechen onder malkaar en met
volle kuilen sterken tabakdamp rondbliezen. De stoof ronkte deugdelijk en de rook
hing als een zwaremist, al die staande of zittendemenschen omwonden. De bazinne
liep en vlocht zich daarin en tusschen de stoelen en banken en schonk overal klaren
genever uit de steenen literkruik in kleine glazekes.
Kijk, dacht Ghielen, dáar is Vinie, 'k ga hem nu spreken. Maar hij zat aan een

verre tafel ernstig in gesprek met een boer. Hij hield zijn mispelaren stok tusschen
de beenen en keek met opgetrokken neus en wenkbrauwen scherp luisterend, den
boer in
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de oogen die altijd met groote gebaren van den wijsvinger, zijn belangrijke dingen
uiteen deed.
Boeren vertrokken, andere kwamen binnen in gedurige wisseling met open en

toevallen van de dubbele voordeur. Daar zaten al vier oude makkers aan tafel in
een boek met de speelkaarten bezig, zoo ernstig verslonden en vast als voor den
heelen dag. Andere stonden bijeen gedrumd te grollachen zoodat hun wezens
purper waren van de pret en ze sloegen elkaar vriendelijk vrij op den schouder. En
hier en daar éen die zijnen man was komen vinden en hem stil in zijn oor een groote
gelegenheid mededeelde.
Ghielen hield alsaan den koopman in 't oog en als die eindelijk met den boer

opstond.
- 't Is nu, meende Ghielen en hij naderde.
- Zoo, lijk we gezegd hebben?
- Basta, wederiep Vinie, tot morgen op de markt.
Ghielen trok den koopman langs achter bij den kiel:
- Hork ne keer, 'k moet u spreken
De vent liet zich gemakkelijk neer, om met geduld te luisteren even als bij den

anderen boer.
Ghielen vertelde hem van zijn schoone, schoone volle veerze die hij op stal had,

dat ze moest kalven in 't korte, en dat Doka te oud werd en te veel lastig werk had
en de koe afsteken wilde, - maar 't was een buitenkans, jongen: een kostelijke koe.
En 'k zou ze toch geern kwijt zijn, seffens kwijt zijn.
- Wel, 'k kome zien, achter den noen; als we koop slaan moet ze morgen nuchtend

meê, ik weet een kooper, - als ge niet overgaapt in den prijs!
- We zullen genadelijk zijn en overeenkomen. Bazinne nog twee borrels.
Als ze uit waren en betaald vertrok Ghielen gelukkig mompelend halfluide woorden

tusschen zijn klutsend kinnebakken.
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De menschen waren al weerom t'huis en de straat was eenig en de huizen van
weerskanten dichte gesloten met doove ruitjes en daar hingen lange ijskrekels lijk
gesteven zeeverslijm in reken van de euzies. Daar was een halve klaarte gekomen,
God-weet van waar zoodat Ghielen onderweg, hier en ginder een boomstam zag
uitsteken in den mist en den gevel van een boerenhuizeke, doch een stuk lands
verre was 't al onduidelijk en dood toegedekt lijk bij vallenden avond.
Als hij op 't hof kwam begon er lichtelijk sneeuwmijzel te vallen, hij keek misnoegd

in de lucht, stak de lippen op en grommelend tord hij binnen.
- Doka, 't gaat sneeuwen.
De warme lucht kwam tegen en de goede geur van kokend lijnzaad en gebraden

vleesch.
Doka had over den blauwsteenen vloer versch, glimmende geluw strooi

opengeschud en alles zoo behoort, te kante gezet zoo dat 't er nu ordentelijk
zondagsch uit zag. Z'had zelf heur dikke wollen rok aan, heur nieuwe gebloemde
borstdoek, heur goudewerk en een zwart satijnen voorschoot met een geperkt
blauwe daarboven. Binst dat Ghielen zijn verkleunde knoken warmde bij den heerd,
zette Doka de tellooren en soep op tafel en al 't ander gerief. Ghielen snuffelde nog
boven den smakelijken damp uit de eerden kommekes; dan hielp Doka Ghielens
leerzen uittrekken en zij aten huns getweeën eerst soepmet houten lepels en daarna
een stuk vet zwijnsvleesch met schoon gebruinde, lekkerblinkende gefruite raapkes.
Ghielen vertelde van 't loof dat jammerlijk vervroren lag achter de velden, en wat
hij al wist van Boer Vramme en dat Uuznie Pasters schielijk dood was en dat de
oude pastor van langs om moeilijker sprak zoodat er geen woord van te verstaan
viel.
Doka luisterde met nieuwsgierigheid naar al die dingen; dat dorp was voor haar

een wereld uit een ver verleden waar
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ze eens in meêleefde, maar nu al lang geen mensch meer zag of wist wie er nog
rondliep. Ze vroeg nog een en ander te weten van oude boerinnen die nu nog te
gange waren en kosten naar de misse komen: of hij die en die gezien had en hoe
't er meê stond.
- En Vinie, de koeiplote, begon Ghielen. Hij komt zien achter den noen naar ons

koe.
Hoeveel zouden w'er voor vragen, Doka?
- Dat ge wilt, - wat weet ik van de beesten; maar een schoone koe is 't! en een

kostelijke, als hij niet merkt dat z'al een maand óver is.
- We zullen hooren hoe hij zingt, besloot Ghielen.
De tafel werd afgeschommeld en ze lazen beiden een dankgebed. Dan sleurden

zij samen den pot drinken buiten en bestelden de koe, het zwijn en den hond; Doka
hing een moor water over 't vuur en dan zetten zij zich al elken kant van den heerd
wat te tukkebollen om hun eten te laten verteren. Ze hoestten onderwijle en trokken
lastig aan den asem.
Buiten uit 't grijze geluchte, runselde de sneeuwmijzel lijk bloemstof fijn,

aanhoudelijk den grond en de daken dekkend stillekens met wit. De koude blies
over het lage land en al dat er nog buiten liep was ievers een verdoolde,
uitgehongerde hond.
Vinie rotelde al aan de voordeur als Ghielen wakker werd. Hij riep naar Doka en

ging haastig open doen.
- Binnen, Vinie, binnen.
Vinie gromde een goeden dag en stampte 't sneeuwstof van zijn schoenen.
- We gaan kwâ weer krijgen, boer, en hij kwam ingrimmig opgekrompen nader

bij 't vuur.
- 't Is de tijd van 't jaar, meende Ghielen, we zijn in de donkere zes-weken. Doka,

Vinie zal eerst koffie drinken!
- Danke, boer, hebbe maar weinig tijd. Willen we maar seffens naar de koe gaan

zien? Maar hij moest eerst koffie
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nemen. Ghielen stofte daarbinst met zijn koe; daarna gingen ze alle drie naar buiten.
De hond stormde uit zijn kot en bastte nu naar den vreemdeling maar ze stapten
zonder ommezien over de werf. Het zwijn snorkte daar ze voorbij zijn kot kwamen.
De haan was, om de bijtende koude met zijn hennen in het wagenhuis gebleven en
stond te midden zijn kudde onder een kar te treuren op éenen poot. Doka trok de
staldeur open en deed de koe opstaan met zacht vermanende woorden.
- Ze heeft het hier warm, meende Vinie.
- Ja, ze staat er goed en er kan geen windeken in den stal als de luchtgaten

toegestopt zijn.
Maar Vinie wilde de koe buiten in den helderen dag zien. Ghielen moest ze

ontbinden en buiten brengen. Ze waagde zwaar heur eendlijk lijf voorwaart en stond
daar wijd op de pooten open gescherreld met groote trekken snuivend de versche
lucht door haar natte neus. Heur oogen keken verweerd rond. En de drie kadoterige
oude sukkelwezentjes stonden daar op te kijken lijk vereeuwde, slonkgesnekkerde
postenakels uit een donkere oude kerk, voor den eersten keer in 't daglicht gebracht.
Hun asem met dien van de koe dampte in wazige wolkjes uit hun neusgaten op.
Vinie, met zijn hoofd diep tusschen de bochelachtige schouders, piepoogde onder
zijn groote pet, neep den mispelaar tusschen de vingers en stapte rond de koe, mat
haar aan den kin, betastte heupen, pooten en ruggelend en balg en ging weer al
den overkant.
Ghielen hield de koe bij 't zeel, verkrompen van de koude, zijn vest achteruit

getrokken met de armen tot aan de ellebogen bijkans in de broekzakken en zijn
groote voorbroek spande over den ingevallen buik en heel zijn magerte, zoodat de
heupbeenderen lijk twee bulten uitstaken boven zijn korte beentjes. Doka hield de
handen geborgen onder haar voorschoot en haalde ze beurtelings bloot om 't water
uit heur oogen te vegen. Ze klutter-
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beende en voelde heur neus bevriezen maar ze hield gestadig de blik op den
koopman in verwachting of hij iets van de gedoken doening zou bemerken.
Vinie ging nu op een afstand staan, kwam weer bij, trok de koe haar muil open,

en telde de tanden met zijn vingers.
- Wanneer heeft ze haar rekening vol? vroeg hij.
Ze bezagen elkaar en:
- Met 't eerste maansching, zei Ghielen en hij hield zich gesloten om niet te

pinkoogen.
- Newaar, Doka?
- Ja, nog een manestond, en 't geen ze er nog wilde bijzeggen verging in een

geweldige hoestbui.
- 't Is hier koud staan, meende Ghielen.
- 't Is eigenlijk een schoone koe.
- Newaar! zegden ze alle twee.
- Steek ze maar weer binnen. Hoeveel moet ze kosten?
- Ik meende zeshonderd franks, zei Ghielen en dan hield hij den adem op.
- Doe er honderd af.
- Geen cent min, schudde Ghielen.
Ze stonden een tijdeke sprakeloos.
- De stok in tweeën, da's mijn laatste woord. Is ze verkocht?
En de koopman stond omgekeerd gereed om te vertrekken.
Ghielen stak zijn koe weg en Doka durfde niet antwoorden.
- Vijfhonderd vijftig, herzei Vinie, ze gaat morgen naar de markt, 'k heb daar een

kooper.
- Voor min dan zeshonderd gaat ze uit den stal niet, besloot Ghielen.
- Wel, geluk ermeê, en de koopman vertrok.
Aan de hofpoort keerde hij zich om en:
- Als ge beter gedachten krijgt, kom zeg het mij van den avond nog en 'k doe

morgen uw beest meê.
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- We kunnen wij ook naar de markt gaan, zei Ghielen tegen Doka en hij liet Vinie
vertrekken.
De zwarte palulhond had heel dat spel afgezien en als de koe weer op stal was

en de koopman van 't hof weg en Ghielen en Doka in huis, gromde hij wat en kroop
in 't diepste van zijn kot.
Ghielen sloeg Doka op den schouder, kletste op zijn bil en spetterde uit in een

kikkerlach.
- Hij is gefopt, de slimmerik en ziet er niets aan en hij zal ons koe komen halen.
Hij viel op een stoel om uit te hoesten en Doka ook grijnsmonkelde welgezind.
- O, 't is een schoone koe, zei hij, ze bevalt hem.... ze moet binnen de naaste

mane kalven! lachte Ghielen.
- Zal hij terug keeren?
- Maar hij zal zeker, zoo zeker als evangelie.
Dan begonnen ze ondereen in overvloed van gehakte woordekes uit te gaan over

nieuwe schikkingen en te hoesten daartusschen.
- Nu zal 't slameur uit zijn en we leven heel den winter stil op ons zokjes; ten

uitkomende koopen we een versch veerzekalf.
Ze raasden voort hoe ze met de nieuwe lente 't land zouden bedrichten; ze gingen

ook een muurken doen insmijten, een nieuwe haag bouwen en boomen verplanten
en de 600 franken bij 't ander leggen onder den blauwen steen, en ze regelden hun
dingen zoo generig alsof ze nog vijftig jaar leven te verwachten hadden.
Ze dronken elk nog een kopje koffie. Doka legde nieuwe lemen aan 't vuur en

Ghielen haalde krijt en kaartenspel. Hij teekende een dubbelen boom op het tafelblad,
ontstak een pijp en zij zetten zich recht overeen in de stille schemerkeuken hun
zondags-partijtje te doen.
Buiten vóor de venster zwemelde een afgesneden einde koord
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in den wind en de sneeuw mijzelde traag en fijn gezapig scheuns gedreven door
den wintertocht bij striepen gispend in een wevende lijnflikkering zwepend als
dansende witte regen.
Z'en spraken geen woord schier en speelden verslonden. Een zucht altemets,

een stenen of hoesten of een enkele uitroep van spijt of voldoening als de zot of 't
aas de kans deed keeren of een groote slag besliste. Doka veegde de witte strepen
van den boom met heur natten vinger uit en ze hielden beiden hun spel gesloten
als de vimmen van een opengescherrelden waaier in de magere, vereelte handen.
Ze dubden, betastten de bladeren en legden ze stil vooruit neer op tafel of sloegen
ze hard met een vuistslag die bonsde.
Als de eerste boom was afgespeeld, haalde Doka de pulle uit en schonk voor elk

een goeden druppel; - Ghielen liet den zijne nog eens volschenken omdat hij
gewonnen had, ze herbegonnen een nieuw spel en dan nog een; ze knuffelden en
keken bedenkelijk op hun kaarten en deden gezapig voort tot ze tusschen de slagen,
den donkere zagen in huis vallen en gewaar werden dat de dag op zijn einde draaide.
Ze dachten alle twee aan Vinie dien ze verwachtten maar z'en zegden er niets van.
- 't Wordt weeral avond, en 't was schaarsch middag, neuzelde Ghielen.
- 't Is die sneeuwlucht... en Doka keek overzijds langs heur schouder naar buiten

maar eigenlijk naar de hofpoort over 't land of er niemand in de verte te zien was.
- Zou hij wel zeker komen, Ghielen?
- We kunnen nog wachten.
- En als hij niet komt?
- Wel, wat zouden we doen? - de koe is nu zoo goed als verkocht... en vijfhond

vijftig is al vet betaald voor een koe die niet en kalft. En ze kan te naaste weke dood
gaan met 't kalf in heur lijf.
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- En naar de markt leiden, waagde Doka.
- Maar dat was zotternije, lachedingen, kan ik met mijn kranke beenen naar stad

en die koe drijven?
Ze legden de kaarten neer en zaten op malkaar te kijken om raad. Dan ging

Ghielen bij 't venster staan en Doka werkte in 't achterhuis.
- Als ge wilt uitgaan, 'k en zou toch in Gods naam, niet wachten tot 't avondt, riep

ze.
Ghielen draaide onvoldaan en mismoedig rond op zijn kloefen, ging buiten aan

't hofgat, keerde weer, altijd in 't gedacht: met wat te wachten win ik misschien vijftig
franks. Dan keek hij in de dreigend, donkere lucht en over 't veld dat reeds
onkennelijk overstrooid lag vol wittigheid.
- Doka, 'k zal dan maar uitzetten, besloot hij. Ze kwam bij, veegde de handen aan

heur voorschoot, haalde zijn kleeren en leerzen en stond over hem gebogen, te
beulen dat z'er bij steende, om dat alles te helpen aantrekken.
- Waar is mijne stok, en mijn wanten? Hij hoestte, jaagde achter zijnen asemmaar

hij toonde zich sterk om Doka geen vrees aan te doen.
- Wat is dat? een wandelingske, twee stukken lands verre!
- Jamaar in 't donker is 't niet goed met die sneeuw, meende zij. Kijk, hoe zeer

het avond wordt; Ghielen duffel u wel of ge komt met een doodelijke ziekte thuis.
Maar kom, help me eerst den ketel op 't vuur hangen, de koe moet toch eten.
- 't Is voorzeker de laatste keer, troostte hij en ze zeulden samen den zwaren

sopketel tot hij aan den hangel hing.
- Vrouwe, schenk me nog een borrel, dat geeft asem.
Hij knoopte een zakdoek over zijn ooren, trok zijn warme wanten aan en:
- Doka, 'k ga.
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Zij kwammeê tot aan de deur buiten en daar keerde Ghielen nog weer om te zeggen:
- Doka, Vramme sprak mij van de dood van Uuznie Pasters.... Dat hoekje land

achter de beek zal nu te koope komen, dat zou goed doen bij ons driehonderd
klaverland, en 't zou goede weide zijn achter dat w'er nog een paar jaar vruchten
opgedaan hebben. 'k Zou best doen daar een woordeken achter te gaan vragen
als de koop goed deure valt.
- Maar haast u toch weer, Ghielen, dat we de koe op tijds bestellen en 't is hier

zoo eenig op 't hof.
Zij zag hem gaan met kleine perneutelige stapjes, een schouder opgesteken en

stekkend met zijnen stok in de sneeuw.
- Heere-God wat koude, kermde zij, 't is beter in huis. - Toch bleef ze staan zien

en Ghielen werd allengerhand kleiner, een zwarte vlek, alleen op het alwitte veld
lijk verdoold te midden de sneeuw en met de vallende duisternis nakend boven zijn
hoofd. Dan miek Doka den hond los en liet hem bij haar in huis. Zij deed heur
zondagsche kleeren uit, om te beginnen werken aan den avondkost voor de beesten.
Ze ontstak al tastend het lampken, dompelde nog verscheide keers buiten en bracht
telkens een armvracht eten meê: een mandeken beeten, twee, drie koolen, een
bakje lijnzaad, oliebrood, boonen en tarwen gruis. Ze stekte en korf dat al bijeen in
een kuip en goot het mengsel in den ketel en doorroerde het met een stok.
Ze legde wat droge spaanders op 't vuur, doog de koffiekan bezijds in de heete

assche. Dan schepte zij een ketel sloebering uit en droeg dat naar den zwijnsbak.
Daarna stond zij rond te dubben om te weten of er nog iets te doen was? Neen't. -
Zij rakelde wat houtkoolkes in haar steenen vuurpot en zette hem bij haar stoel
onder haar voeten, ze neep het lampken dood en flokte zich daar onder den
heerdmantel warm neer.
Heur oogen keken in de fletsflodderige vlammen die rond
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het gat van den zwarten ketel opkrulden. Dan wendde ze 't hoofd naar 't venster
waar de roode vuurgloed op blonk en zag de witte vlokjes zoo stil, vlijtig speeldansen,
zoo wollig zacht, zonder krijzelen, en licht ronddraaiend als waren 't altijd de zelfde
die zonder vallen voor 't vensterruitje kwamen wentelen.
De hond lag met den muil op de voorpooten in den rossen glans tegen den

heerschoot en hij zuchtte van de welligheid.
Doka wist niet meer wat gedaan en ze volgde in haar zinnen Ghielen waar hij

ging over 't veld, ze zag hem toekomen bij Vinie en ze hoorde hem redekavelen en
ritsepeeuwen om gelijk om 't voordeeligste den koop te sluiten, en hoe Ghielen als
't gedaan en af was, terug keerde naar huis. Maar dan ook liepen heur gedachten
veel rasser dan Ghielen gaan kon en ze wist nog lang te moeten wachten. Ze wilde
een trekje slapen eerst.
Zij duffelde heur handen onder heur voorschoot, peinsde nog op het hoekje land

dat Ghielen wilde koopen en op Uuznie Pasters die nu dood was - z'had er honderd
keers tegen gekout - en dan zocht ze weer in heur gedachten over 't veld, rond naar
Ghielen. Maar de warmte kloesterde haar zoo zacht dat ze alles liet varen en heur
hoofd knikkebolde neer en 't groot statig uurwerk leefde alleen nog in de keuken.
De vlammen kronkelden zoo langen tijd rond het zwarte lijf van den koeketel tot

er daarbinnen leven kwam, een holle brutseling en de damp met ziedend schuim
hieven 't deksel met een geuleken op waardoor 't sop uitzabberde en de damp
opproestte in de schouw. Eindelijk vielen de brandschieren verkoold ineen en 't
geruchte en de brobbeling viel dood.
Dan schrikte Doka op uit een vervaarlijken droom, ze keek verweerd door de

keuken en was blijde dat 't allemaal bedriegelijke leugens waren. Ze schormde recht
in 't donker, zwaaide de armen op en liet ze 't halven den haal neervallen als ontdaan
nog en half ongerust van wat ze gezien had en zoekend naar den
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draad van heur verstand. - Ghielen was te lange weg en ze was in de meening dat
't al late nacht was. De ketel en 't vuur was ze vergeten.
O, z'had Ghielen daar zien ronddompelen, heel wit besneeuwd lijk een vriezeman

vechtend tegen de koude en den donkere zonder dat hij zijn weg kon vinden. En
z'had hem, tenden gejaagd zien staan, bout stil in 't veld met de armen wijd open,
met de handen rondzoekend lijk een blindeman, en de sneeuwbrokken dekten hem
toe en hij verging daar in een witte hoop. Z'had hem willen helpen, was buiten
gegaan met den lanteern en op eenige stappen van daar bleef ze ook zot ronddolen
zonder hem of heur zelf te kunnen verlossen en ze waren daar gestraft om alle twee
te vergaan in den nacht.
- W'hebbenmisdaan dien man te bedriegenmet ons koe, meende ze ineens. Dan

zag ze 't heerdvuur uitgebrand en de ketel hangen; ze ontstak al bevend het lampje
en lichtte benieuwd om te zien hoe laat het was. Neen, 't en was God zij gedankt
nog geen nacht en ze was zot heur zelf alzoo met vrees nutteloos op te winden.
Ghielen zal seffens t'huis komen en wat doet die droom daaraan? ze legde nieuw
hout op en bleef dan staan rekenen al de stappen die Ghielen moest doen om t'huis
te geraken. 't Was toch helledonker buiten! ze zette 't lampke op de vensterbank
omdat hij zóo beter 't huis zou vinden. Hij was misschien met Vinie naar de Klok of
naar 't Wit Peerd of hij was misschien iemand gaan zoeken om van dien koop te
spreken....
Ze haalde alsaan nieuwe redens uit om zijn wegblijven uit te leggen zonder zelf

te moeten ongerust worden.
Dat lampke schemerde zoo vreemd tegen die sneeuwruiten en 't was overal zoo

stil dat ze altijd meende dat 't nacht was. Ze pijnde zich om niet vervaard te worden
en ze zegde nu de redens luidop om haar zelf te paaien.
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- Wanneer gaat hij komen? - Ze luisterde naar al wat ze peinsde gerucht te maken
maar 't was altijd niets.
- Waar is hij nu? - Die vragen kwamen lijk spoken rond haar staan en ze kon er

geen enkele wegdrijven of daar kwam een andere in de plaats.
Ze zette zich weer op den stoel maar zoo seffens zag zij Ghielen weer bejaagd

rondzwieren door de sneeuw, versmoord in die zwijgende, witte zee, zonder mensch
of beeste en al de huizen en boomen donker, met zware, witte mutsen bedekt,
éenkleurig, onkennelijk onder 't zwart geluchte. Ze herinnerde zich de vertelsels van
grootvader: van den ouden Miechels die een heelen nacht rond zijn hof doolde
zonder zijn eigen poorte te vinden en dat ze hem 's morgends versmoord uit den
wal trokken. Van andere die ievers op doolkruid getorden hadden, of door een
kwaden wensch waren misleid om nooit meer uit te komen, - van den metser die
drie dagen op den doolstap liep en van Ziene 't oude werkwijf die in 't naar huis gaan
een aweg insloeg en zóo aan de rampe kwam.
Doka keek onwillens naar 't venster en als ze de groote sneeuwbrokken gruisdikke

zag toevallen tegen 't glas, dan ijsde zij en krijzelde bij 't gedacht: moest het zóo
voortduren ze hier kon insneeuwen en versmachten zonder van een levende ziel
hulpe of bijstand te kunnen krijgen.
Ghielen die daarin rondkrasselde, wekte nu opeens heur groot medelijden. Ze

tastte in den zak, haalde heur paternoster uit en bad Ons-Heere en Moeder-Maria
van toch te willen genadig zijn met twee oude dutsen die zoo geern nog lange te
leven hadden!
Dan verzinde ze alle soort moordhistories en hoorde mannen rond het huis

waareren die wisten dat ze alleen t'huis was en heur wilden vermoorden.
Hoor, de koe beurelde achter eten.
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Beurelen, zoo wreed, vereend dat 't nu ineens duidelijk scheen: de groote koe ginder
in 't donker stal trok de rampe die komen ging in den nacht. De wreede stilte was
als het voorteeken van 't gene gebeuren ging.
De wijzer draaide traag naar een nieuw uur zonder dat er uitkomst kwam.
Dat beurelen riep weer al heur vrees wakker, ze aarzelde nog wat en eindelijk

opende zij zonder schromen en om heur vervaardheid meester te blijven, de
voordeur.
Twee strepen klaarte lagen op de sneeuw die al schrikkelijk dik gevallen lag,

verder was 't inkte-zwarte nacht. Doka kreeg nu een narigheid in 't herte en ze begon
te weenen en te vragen om hulpe maar aan wie en wist ze niet. Ze keerde weer
binnen en haalde uit de schuiflade de gewijde keers en ontstak ze voor 't
Lieve-Vrouwbeeld, dan ging ze weer buiten en in heur wanhoop riep ze twee, drie
keers door 't donker: Ghielen! Ghielen!
De hond liep over de sneeuw naar zijn kot, anders en zag of en hoorde zij niets,

ze moest eindelijk wel weer in huis komen.
En met die brandende keers zag 't nu zoo akelig uit als in een sterfkamer. Daar

was toch noch niets gebeurd, en Ghielen kon alle stonden t'hius komen. En moest
hij die keerse zien hij zou wel vragen wie er zot of simpel komt. - En dat bleek heur
zelf nu als een schendig misbruik van gewijd goed en ze blies 't licht uit en draaide
de wassen keers weer weg. 't Speet heur zelfs dat lampke daar ook zoo lang en
nutteloos te moeten laten branden.
Ze ging nog verscheide keeren buiten staan en keerde maar binnen als 't haar te

koud werd. - Ze was zelf al wit besneeuwd en ze kwam de handen drogen bij den
heerd. -
Ze had er deernis in dat ze den ouden man had laten vertrekken in den avond.

Heur armen hingen moedeloos langs het lijf, en ze jammerzuchtte:
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- Och Heere toch, help mij, Heere!
Het koeisop kookte nu geweldig zoodat 't water sissend uit den ketel in 't vuur

liep. In een plots besluit kreeg ze kracht om heur eigen sterk te maken en te
verhelpen in haar eenigheid. - De koe moest toch eten krijgen! Ze proefde om te
heffen aan de inse en alzoo den ketel van 't vuur te verpurmen, maar ze schoot te
kort. Dan greep ze met meer kracht bij de twee ringen, ging dichter staan en zóo
kreeg ze hem boven den haak maar dan voelde ze ineens die bijtende warmte tegen
de beenen en ze keek beneden, en eer ze den ketel kon laten zakken zag ze al
vlam en rook in brand heur kleeren, overal.
Ze gilde, sloeg met de handen maar ze laaide altijd en de nijpende pijn was over

heel haar lijf en de laaie vlam liep rap als weerlicht. Dan verloor ze 't besef en
verstikte van den stinkenden rook rond haar. In de groote beroerte kreeg ze den
inval buiten te vluchten.
Heere-God! ze lichtte waar ze stond, een heele klaarte wijd uit en ze was àl vuur

en vlam. Heur gewonde handen trokken de vunzende vendels vaneen, tot ze
onmachtig was nog iets te doen.
Ze kreet een laatste asem uit, geweldig om hulp en dan zakte zij door haar beenen

in een hoop op den grond en lag nog wat zoetjes te kermen en te piepen en haar
droog uitgemergeld lijf en heur kleeren, 't brande daar stillekes uit lijk een wassen
keersken.

STIJN STREUVELS.
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Een andere Voordracht

OVER eenige maanden hebbe ik eene studie geschreven, en gezeid hoe sommige
stemmen twee octaven schoone klare noten in hunnen zang dragen; hoe er andere
zijn die maar drij, vier schoone tonen hebben; andere, maar één.
Ik leze onze dichters, onze vlaamsche dichters, - fransche dichters ook wel, - en

't is mij een genoegen te tellen hoeveel noten - schoone tonen - zij in hunnen zang
hebben.
Elke dichter heeft er, in 't algemeen, heel wenig. Sommige maar één; sommige

twee, drij, vier. Verder gaan zij gewoonlijk niet. Het zijn dezelfde tonen die
wederkeeren in al hunne gedichten, in al hunne boeken; de zelfde klanken.
Eén alleen staat daarboven en schijnt een geheel klankberd, een geheel klavier,

met ontelbare pijpen en schuiven, te bespelen, op honderde wijzen, in
wonderwisselenden zin. Hij draagt, in zijn duizendvoudig wezen, een geheel
orgelspel.
- Gewoonlijk bezingen die dichters dezelfde zaken.
Belet wel, ik spreke van ware dichters en van geen rijmelaars.
Wel, als ik er eenige hier voor mij legge, van de beste nog, en eerst den bladwijzer

overkijke, en dan de gedichten doorloope: zij zien, zij denken, zij gevoelen, en
schrijven en zingen uit en in een geheel klein rondeke. Die zaken en onderwerpen
liggen al heel dicht tegen malkaar. En als zij nog verschillen, zij hebben een zelfde
inwendig wezen, en verschillen alleen in snede en
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dracht. Eenige snaren roeren in hunne ziel; altijd dezelfde, en op dezelfde wijze.
- Niet alleen de zaken,
Maar de maatslag is dezelfde, of hij verschilt wenig. Daar zelfs waar de voet, -

iamben, trochaeën, enz., enz. verschillen; - daar zelfs waar de vers-langde verschilt,
de grondtoon, de rythmus, de stemklank, de zieltoon blijft dezelfde. De stap houdt
zijnen zelfden tred; en dezen die willen langs andere wegen gaan, houden hun
eigen lijfwentel, knieplooi en voetenhef.
- Niet alleen de maatslag,
Maar de hoog- en leegslag van mate en vers, ofwel blijven buiten en onbekend,

ofwel dolen; zoo dat het muziek geen gang en heeft, de mate geen sterken tijd, en
de trommel geen doorslag.
- Niet alleen de hoog- en leegslag,
Maar de verzenwentel houdt die eenige, doode, gestreken plooi. De vrije,

wentelende verzenzwang en verzenval is onbekend. Zij dichten vaste hexameters
in kleine verzen. Geen rook van kaven, geen wagen van riet, geen wentelen van
koornhalmen, geen ritselen van bladeren, geen water, geenmist, geen zonne, geen
licht; of hebben zij iets gevonden en gevat, zij blijven in verrukking staan voor hun
stengel, blad en bloem, alleen en eenig.
- Niet alleen de verzenwentel,
Maar kleur en tint blijven eenverwig. Zij zijn rood, zij zijn blauw, groen, geluw, of

grauw en grijs; altijd grauw en grijs; of donker, en donker, en weder donker.
- Niet alleen kleur en tint,
Maar dat binnenste daar, de ontroering, de zindering, de zielzindering,

millioenenvoudig in alle hoogten, in alle diepten, door alle verten, blijft bij hen
dezelfde. Voor al wat zij zien en zingen, in verschillende vers en mate, in
verschillenden tijd en uur, ontroert de ziel en zingt omtrent op zelfder wijze en in
dezelfde tonen; twee of drij.
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Gustaf Delescluze schrijft entwaar, sprekende van de schilders, dat elk zijne gamme
heeft en zijn akkoord; maar dat zijne kleuren klein zijn in getal en zijn akkoord
eenvoudig en eenvormig; ja, dat in de kleurengammen van 't kleurbord of cadran
er zeven en twintig gammen zijn en akkoorden die, bij zijne wete, door geen schilders
gebezigd wierden.
Met de dichters is 't hetzelfde: wenig tonen, wenig akkoorden, en veel akkoorden

en tonen buiten bereik.
Namenwij in handen onze dichters die den besten naam hebben nu, onze grootere

dichters ook die gestorven zijn, wij zouden eens dat werk doen, hunne tonen en
noten tellen, hunnen zang ontleden en hunne gamme.
Bij Ledeganck ware dat gemakkelijk;
Bij van Beers ook;
Bij andere ook.
Met de boeken van de dichters die nog leven ware het in 't algemeen kort werk:

drij vier noten; drij vier tonen.
In Gezelle integendeel spiegelt een geheele wereld, zindert een geheele ziel,

zingt een geheel orgelspel.
- Hoeveel dingen heeft hij bezongen, groote en kleine!
Neemt, bidde ik u, een zijner boeken, Rijmsnoer bijvoorbeeld, en overloopt eens

den Inhoud ervan, en vergelijkt hem met den bladwijzer van een ander dichtwerk.
Hoe waar en in wezen staan zijne onderwerpen rondom u! hoe ontelbaar; hoe

verre uiteen; hoe verschillig; hoe ongemeen:
Het Gers - Oudheidkunde - Abeelen - Maagdengroen - Lentegroen - Ouden Brevier

- Goevrijdag - Ze slapen nog - Muggen - Samson - Koekoe - Meezen - Bleekersgast
- Avondtrompe - Twee Horsen - Berdzagers - Hostieblommen - Eeuwelingen -
Vuistrecht - Donderroe - Dakpannen - Niemandsvriend - Courtrai - Betula Alba - 't
Groeit - Najaarsverwen - Peren - Hingstdier - Casselkoeien - Oogentroost -
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Wijdauw - Avondrood - Spaman - Het Hazegrauwt - Van den ouden Boom, enz.,
enz.
Alle zonne en lucht heeft hij bezongen; alle aarde en land en veld; alle water,

beke en wee; alle boomen, riet en hagen; allen akkergroei, gers en kruid, alle loof
en bloemen; alle beesten, vogel, bie en vliege en mugge; alle man en mensch; alles.
- Uit zijne ziel hebben ook alle gevoelens geruischt: wee, eindloos wee; droefheid,

bittere droefheid, stille droefheid; leed, grijpeloos leed, zoete leed, zeer en zalve.
Alle duisterheid heeft zijne ziel overhangen, zwaar en licht. Alle wolken hebben zijne
ziel overschaduwd; mist en smoor. Alle blijheid heeft uit zijne ziel gezongen: luide
blijheid, leute, stille blijheid; vreugde en vrede, zielenvrede en vergenoegdheid. Alle
scherts, alle spot, alle lust, alle monkel; alle kwaadheid en misprijzen; alle zotheid.
Alle licht heeft over zijne ziel geschitterd en geschongen: de blauwe lucht; de
morgend, de middag, de avond.
- Ook alle gang en mate, wagen en wiegelen, plooien en wentelen, stappen en

bewegen, dansen en wippen, ritsen en ritselen in zijn vers.
Alle spelen, registers en schuiven en pijpen, akkoorden en tonen, spelen in dat

zielenspel.
Van aan den zwaarstappenden ouden zesvoeter:

Geweldig element der schrikkelijke baren,
Gij die de smachtende aarde, in uwen schoot gedrukt,
gelijk een reuze omvangt, en, in een daaglijksch varen,
rondom de zonne ermeê door d'hemelsruimte rukt,
....................
Aanschouw: daar ligt het roer in vaders hand gesleten,
en 't koperen Christusbeeld, zoo menigmaal gekust
van hem; daar hangt het zeil aan flenteren gereten,
waarmeê zijn eigen hand den mast had toegerust:
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daar ligt het al te maal gebroken, en de baren
die spelen ginder diep met vaders heilig lijk.

Van aan den overmachtigen zevenvoeter:

is 't den oorlog dien gij wilt? -
- ‘'t Is hij!’ - Dan hebt g'hem driemaal onverbiddelijk ende'n stilt
hem bloed noch blakend vier noch dood noch hel noch eeuwigheid,
en op dien zelfden stond is hij, God spreekt, u toegezeid!
Staat op, gij, machten, krachten, gij, staat op, staat op getier
van wapenen, zweerd en zwalpend bloed, staat op, en krijgsbannier
en al dat immer moorden hiet en al dat oorlog was,
van 't eerste dat God oorlogde en, den breeden helleplas
ontwenteld, hij den kop uithief, God lasterde en van her
te strijden waagde, hoe schrikkelijk hij geveld lag, Lucifer!
.......................

tot aan de spetterende, lichtgepluimde, zotgetopte rijmwentel:

Ik jeune mij daarin
ik jeune mij daaran

als ik een liedje mag dichten;
ik jeune mij daarin
ik jeune mij daaran

al ik het liedeke kan.

Heer Professor
bliev' wat es er

't vlaamsche woord voor
bibendum?
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Ach, studentje,
wat, en kent-je

dat nog niet? zet:
Ik ben dom.

Hij hinkelde, hij winkelde,
hij kronkelde, hij krinkelde
op een
been!

Inke
de vinke
den appelenboom

een splenternieuw paar leerzen.

Van aan den positieven woordenklank:

Gij zegt dat 't vlaamsch te niet zal gaan:
't en zal!

dat 't waalsch gezwets zal boven slaan:
't en zal!
Dat hopen, dat begeren wij:
dat zeggen en dat zweren wij:
zoo lang als wij ons weren wij:
't en zal, 't en zal,
't en zal!

aldoor dien vasten en welgezinden woordenzang:

't Regent, 't regent,
't dondert rondom mij;
bliksemflitsen
flikkeren rondom mij;

Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 4



252

hagelvlagen
vagen rondom mij;
't breken beken
water rondom mij!

tot aan de droomende droeve zangmate:

'n Spreekt van harpe en snaargeluid
de schoonheid, ach, den naam niet uit;
'n spreekt mij van den Echo niet
die bergen op het slaande lied

doet weêrslaan; noch van ijftegroen
al om 't geleerde hoofd te doen;

mijn lier, mijn harp, mijn snaargeluid,
mijn kroone en al mijn ijftekruid,
en de Echo, die mijn stemme blij

herandert, zijt, mijn kinderen, gij,
mijn kinderen!

en 't onbepaald, onvatbaar en troostvol wee:

'k Hoore tuitend' hoornen en
de navond is nabij
voor mij;

kinderen, blij en blonde, komt
de navond is nabij
komt bij;

Zegene u de Allerhoogste, want
de navond is nabij,
komt bij;

'k hoore tuitend' hoornen en
de navond is nabij,
voor mij!
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Om de kleuren en de tinten, om de klanken sterk of nauw vatbaar, om het verdoken
wee en leed, om de blijheid, vreugde en troost, om al het licht en de schemeringen,
de zangen en zinderingen, te doen bemerken, zou ik moeten, een voor een, u de
gedichten lezen, schreeuwen, vezelen, mommelen, wat weet ik al, met zooveel als
er geluiden en vormen in mijn stemme, keel- en tonge- en lippeslag zijn. - Nog
kwame ik te kort:
Ik laze u de Blijdschap:

Ja 'der zijn blijde dagen nog in 't leven,
hoe weinig ook, daar zijnder nog voorwaar,

en geren zou ik alles, alles geven
om één van die, mijn God, om éénen maar,

wanneer ik U gevoel, U heb, U drage,
mij onbewust, U zelf ben, mij niet meer,

U noemen kan, mijn God, en zonder klagen,
herhalen: God! mijn God en lieve Heer!

o blijft bij mij, Gij Zon van alle klaarheid,
o blijft bij mij, blaakt deur en deur mij nu,

o blijft bij mij, een dingen, één is waarheid
al 't ander al is leugen buiten U!

Gij zijt mijn troost, toen alle troost venijn is,
Gij zijt mijn hulpe, als niemand helpt, elk vlucht,

Gij zijt mijn vreugde, als elke vreugde een pijne is,
‘Hallelujah,’ als alles weent en zucht.

Ik laze u de zielstilte:

O wilde en onvervalschte pracht
der blommen langs den watergracht!

Hoe geren zie 'k u, aangedaan
Zoo 't God geliefde, in 't water staan!
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Geboren, arg- en schuldeloos,
daar God u eens te willen koos,

daar staat ge: en, in den zonneschijn,
al dat gij doet is blomme zijn.

't Is wezen.....
......

Ik laze u dien blijden veerdigen monkel van de Regenbuie:

Hij rotelt aan de ruiten en
hij doet de ramen ronken;

de wind is zijn gebuurman, en
zij boeren, bei te gaar,

om in te zijn; zij vallen en
zij vloeken op malkaar:

men zeggen zou dat ze, alletwee,
bij dranke zijn, en dronken!

De deuren toe! Nu buischt het weêr,
hervat en herbegint het;

daar vallen volle beken op
het dak, en overal;

het krevelt langs de glazen en
het zijpelt, en het zal

toch binnen komen, 't water: al
de onvaste voegen vindt het!

en vezelde nog die zwijgende eenzaamheid:

Daar valt er nog een blad,
daar nog een, uit de bogen
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der hooge boomenhalle,
en 't dwerscht den onbewogen
octobermist;

't en roert geen wind, geen een,
maar 't leken, 't leken tranen,

die men gevallen zou
uit weenende oogen wanen:
één kerkhof is 't.

Gij, blaren, rust in vreê;
..........

Ik laze u hier en daar en ginder; ik laze u Gezelle.
Daarbij zou ik u het vers en de mate moeten doen klinken, op honderde en

honderde verschillige wijzen; - met zijne wondere hoog- en leegslagen; met zijne
passende en rythmeerende stafrijmen; met zijne akkoordslaande en passende
klanken en letters; met zijne doorklinkende en wegsmeltende rijmen, met zijne
snede:

Een bonke keerzen kind!
Een bonke keerzen kind!
gegroeid in den glans
en 't goudene licht
des zomers!
vol spannende zap,
vol zoet,
vol zuur,
vol zijpelende zap
vol zoetheid!
......
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Een meezennestje is uitgebroken
dat, in den wulgentronk
gedoken

met vijftien eikes blonk;
ze zitten in den boom te spelen,
tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om,
met velen,

en 'k lach mij, 'k lach mij, 'k lach mij bijkans krom.

O lied! o lied,
gij helpt de smert
wanneer de rampen raken,
gij kunt, o Lied, de wonde in 't hert,
de wonde in 't hert vermaken!
O lied! o lied!

Hangt nen truisch hem over 't hoofd,
van den leeuwerk,
van den leeuwerk,
hangt nen truisch hem over 't hoofd,
eer gij hem de vrijheid rooft.

Mate:

Zonder tik of tinte daarin,
zonder male of manke daaraan

zag ik bij nachten een blommeke staan
lang en lijze van blaren.

..............
Deur 't haaghout raamt
de wilde wind
verblind
zijn' reuzensprongen;
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en al dat ooit
hem tegenstaat
verlaat
hij, losgewrongen

Hoog en leegslag:

Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft;
't lijzigste gefluister

ook en taal en teeken heeft;
blaren van de boomen

kouten met malkaar gezwind,
baren in de stroomen

klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken

wegelen van Gods heiligen voet
talen en vertolken

't diep gedoken woord zoo zoet...
als de ziele luistert

Heere God van hemelrijken,
Heere God mijn toeverlaat,
ach en laat geen knecht bezwijken
die met u ter bruiloft gaat
Geef mij brood om voort te reizen.

Stafrijmen:

En hij wist zoo lief en lustig,
met gelonk van lentestralen,
met gevlei van honingwoorden,
met gezucht, gezang, gezabber,
geur en glans van al dat lief is
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rond dat maagdelijk kind te zwerven.
.............
Bezaaid, bezeeuwd,
bezabberd al in 't ronde,
met blaren, bleeke en blonde,

door 't waaien en door 't windgeweld,
is weg en wegel vol geveld.

Klanken:

Reekt het riekende reukvat op,
Rukt het rookende reukvat neder

Avondstond, mij wellekomme
daar en ruit geen vogel meer

Rijmen:

Heur trompe steekt de koe: ze is moe
van neerstig om te knagen;
van lange, in 't jeugdig grasgewas
den zwaren eur te dragen;
den zwaren eur, die, molkenvol,
albij den grond genaakt;
die zwaait, die heur den tred belet,
en 't lichaam lastig maakt.

Heer Schimmelpenninck weet van sparen:
jaren at hij boter, vleesch noch visch!
Dat erger is,

Heer Schimmelpenninck is in 't geven
even milde of waar 't een varwe koe,
en nog niet toe.

Nochtans heeft hij veel geld gewonnen
tonnen gouds....
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Het jaar is uit -
en tendengeleefd:
van al zijne oude
ellenden en heeft
den last het ons ontgeven;
het nieuwjaar heeft
van heden af aan
voor elk ende een
een schrede gedaan

Wie zal 't tot tenden leven?

Hij snijdt en kapt zijn vers alleszins en geeft hem stand en vastheid, gang en tred,
zwaarte en overloopenden, lichten, nauw grondgenakenden teenstoot.
Hoe zal ik daarbij nog een woord zeggen over zijnen wonderen verzenwentel:

hoe de verzen bij malkaar scharen, hoe zij in malkaar grijpen, aan malkaar hangen,
door malkaar vallen; hoe zij heffen en dalen, teekenen en lijnen, kleuren en schetsen,
door rythmus en woordengang:

Ge'n weet uw weelde niet
noch uwen weg! Ontheven
en schielijk af, voortaan,
van al dat uwen tocht

betuinde, snoebert gij,
nu hier nu daar gedreven,
beneên, een bete gers,
omhooge, een teuge locht.

Gij staat dan, oogen groot
en ooren snel, te luchten
een stonde, om stampvoets weg
en stormend heen te vluchten.
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Avondrood.

Nog nauwlijks is het groen
der boomen groene, en even
zijn, toppewaards alleen
de takken groen gebleven;
al 't ander zwarter wordt
en zwarter: boomen net
van zwarte zijde zijn 't
op blauw satijn gezet.

Aan den Lindeboom.

O! wat schoon -, wat bolgekruinden
lindeboom

van verre ik staan zie, blinkende in den
morgendoom!

Heel is hij gewelkerd al, en
duizendvoud

van verwen, langzaam afgesleten
guldengoud.

Dag en schijnt er op, noch noensche
zonneglans:

't is vochtig en de hemelkomme is
duister gansch.

Daar in, daar rond, daar boven, zit en hangt dat 'k en weet niet wat dat in denzelfden
verzengang nog andere ziel-zindering anders klinken doet.
Gezelle in zijn vers, in zijn mate, in zijnen zang, in zijnen geest en hert, in zijne

ziel, in geheel zijn wezen is duizendvoudig.
In dat wezen, met dat wezen ontvangt hij, en herschept hij, duizende en duizende

beelden, overheerlijk.
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Ik zou eens willen, voor een tiental mannen Gezelle lezen.
Aan eene tafel voor en rondommij zouden die vrienden neêrzitten, stil en luisterend

en veerdig:
Een van hen zou nuanceeren en alle kleuren en tinten zorgvuldig neêrstrijken;

een schilder: groen-groen, lichter groen, blauwgroen, bleekgroen, zee- en
hemelgroen. Blauw...... duizend tinten.
Een van hen teekende de lijnen, la ligne; een teekenaar: net, zeker, sober, rijk,

uitspringend, licht, vol kuren en grillen, con capricio, een waaiende pluime.
Een van hen vong en hield den rythmus, den klank, met doorslag, met hoog- en

leegen wentel, in gang en zang.
Een van hen schreef lied en harmonie in juiste toetsen, een windenspel in de

bosschen, een windenspel over zee; het ruischen van blad en grashalm, het ademen
van koelte en lucht, 't voorbijgaan van onbekende geesten.
Een van hen hinge in de zwijgende kamer, met licht of zwaren vedel, d'impressie,

't gevoelen, de lucht en stond.
Een van hen zou de ziel betrachten, in haar onvatbaar, maar gevoelbaar wezen;

de ziel, de hooge, de diepe, de enkele, de millioenenvoudige, de ziel, en ze vangen
in ons wederslaande wezen.
Ik, ik zou lezen....
Dat ware eene voordracht, - maar een andere voordracht.

HUGO VERRIEST.
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De Zomeravond

Als 't avond is op 't land, zit Meuë Ree
Bij 't drempelken van 't huis, en laat zijn droomen
Lijk misten gaan en doezelig weerekomen,
Met al 't gemijmer van den avond mee.

Er varen wolken door de deemstering
In bange tochten, hopeloos en lage.
Zij rijzen langs de breede verten, trage
Als uren door den nacht. De zonnesching
Is dood, maar, uit de schemerende klaarten
Van 't westen, komen hunne grauwe vaarten
Al hooger op, al wijder en benauwder voort,
Heel stil en machtig. Op hun randen gloort
Het laatste straaltjen uit.
Nu gaan ze en wegen

Lijk dichte vlakten op het zwijgend land,
Zoodat ze samenhangen allentwege
In eindloos blauw gesmeur - langzamerhand.
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De lucht is moe en loom. De huizen staan
In hunnen boomgaard, achter dorenhagen,
Met lichtjes altemet langs 't blikkerend raam,
En verder, boven 't donkere loof der linden,
Glooit de oude toren weg. De zoete winden
Zijn uitgestorven en de stilten dragen
't Rumeur van verre wagens over 't veld,
En uit de smisse klare hamerslagen.

Maar heinde en wijd ligt macht, zonder geweld.

Bij 't drempelken zit Meuë Ree en luistert
Hoe eendlijk tegen de verlichte ruit
Dezelfde zoevende avondvlinder stuit,
En hoe een muggenzwerken ommefluistert
Boven zijn hoofd.
't Wordt allenthalve nacht.

De tijd tert bang en angstig voort en wacht
Naar onvoorzienbare uren. Plechtig drijven
De stonden door, maar 't is een stille-blijven
Van denken en van doen.
Op 't hooge zand

Gaat 't moede werkvolk éen voor éen Ree's deure
Voorbij. Hun goeien-avond hangt overhand
In 't weere danig vreemd en stil te treuren,
En sterft eentonig, als een vroom gerucht.
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Een flauwe weerlicht bibbert door de lucht
En, als de muggenzwerm uiteen gevlucht
Is en het avondvlinderken omlage
Nog waggelt, ploffen in het stuivend stof
Eenzame regendruppels, met een dof
En zacht gedoen, zoodat omhoog een trage
Frischheid walmt...

Een koolbeest zwirrelt voorbij Ree's gezichte.
Ree gaat in huis en duwt zijn deurken dichte....
Het dondert.

HERMAN TEIRLINCK.
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Avond aan Zee

Voor L.N.

De gladde golven glippen naar de reede
Met klaterend even, weer gesmoord gekoos,
De hemel schemert over zee, en mede
Is vrede wijd en zijd en tijdeloos.

En uit de haven komen zij gegleden
De booten met hun zeilen roereloos,
Een kantige schaduw tegen donkerheden,
In 't spiegelende nat een schaduw broos.

De nacht is peilloos; waar de verte zwicht,
Verschijnt, verdwijnt het wezenlooze licht
Van eene baken in de zee verloren.

De booten, onbeweeglijk, gaan te lore.
Ginds in den nachtelijken wederschijn,
Schaduw en schaduwbeeld verschemerd zijn.

ALFRED HEGENSCHEIDT.
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Het vrij Huwelijk

I

IN de massa der denkbeelden en richtingen, heden als anarchistisch bestempeld,
onderscheidt men licht een negatieve strekking, critisch of afbrekend, en een stellig
of opbouwend streven. Het negatieve vooral heeft het publiek getroffen, dat publiek
waarvan het grofste deel nog altijd elken anarchist voor een bommengooier houdt.
Tot nu toe heeft ongetwijfeld die negatieve strekking zich op volkomener wijze
ontwikkeld, is zij tot bepaalder uitdrukking geraakt dan de positieve. De critische
gedachten der anarchisten hebben uit een wijsgeerig en uit een godsdienstig oogpunt
veel overeenkomst met de gedachten der oprechte en logische liberalen: ook is het
geen wonder, dat zij het duidelijkst uitgedrukt werden in een boek, reeds in 1844
verschenen: ‘Der Einzige und sein Eigentum’, door Stirner, die de idee van een
buiten ons staanden God tot in haar laatste gedaanteverwisselingen vervolgde, -
die God mocht nu de Staat, de Maatschappij of zelfs de Mensch genoemd worden
- en op die wijze tot volstrekt nihilisme gebracht werd: het individu, eenig meester
over zichzelven gebleven, erkent zijn onvastheid en de nietigheid van zijn voortdurend
vernielde schepping. Die onmeedoogende verloochenaar kwam zelfs tegen sommige
strekkingen op, die met die der tegenwoordige anarchisten overeenstemmen, en
bespotte eene liefde voor het menschdom, die eischt dat het individu zich opoffert.
Die onbepaalde gedachten van alge-
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meene liefde tot een afgetrokken wezen, welke den harden logicus sarden, vinden
we heden terug in de libertaire geschriften, en haar vorm is even nevelachtig
gebleven: er wordt ons van de liefde voor het menschdom gesproken, van de
algemeene broederlijkheid, men wil alle menschen gelukkig maken, de volkomen
ontwikkeling aller menschelijke individuën verwezenlijken. Achter die geijkte
gezegden, waarvan de meeste, wil men ze wat streng ontleden, onuitvoerbare
wenschen bevatten, wordt men het verlangen en het trachten gewaar van eigenlijk
eenvoudige zielen, die meer door intuïtie dan door redeneering tot de waarheid
geraken; zij zijn op den goeden weg, want hun strekkingen stemmen het best overeen
met al wat de moderne mensch over 't algemeen vorderen durft, maar dikwijls leggen
zij verkeerd uit wat zij toch wél voelen, en trachten hun gedrag, dat door zich zelf
voldoende gerechtvaardigd wordt, te verklaren door verstandelijke beweeggronden,
die er niets meê te maken hebben. De anarchisten zijn het tijdperk van het
instinctmatig handelen eigenlijk nog niet uit: men treft onder hen zeer uiteenloopende
meeningen aan, en hun denkbeelden hangen doorgaans weinig samen; de meest
bepaalde zijn die omtrent de economische vraag: in dat opzicht is het anarchisme
een tak van het socialisme. Al houden de anarchisten de economische vraag niet
voor zoo uitsluitend gewichtig als de collectivistische socialisten, toch stellen zij die
vooraan, en het lijkt wel of voor de meesten onder hen de toepassing van 't
anarchistisch communisme voldoende ware om heel de sociale kwestie op te lossen,
en voor het menschdom een tijdvak van vrede en geluk te openen. Omdat de
economische crisis zoo dringt, vergeten zij licht dat de sociale kwestie veelzijdig is,
en dat men niet de oplossing van één harer vraagstukken kan nastreven, met
uitsluiting van alle andere.
Al erg zou men verblind zijn, ging men zich inbeelden dat een maatschappij waar

elkeen zijn honger mocht verzadigen, en
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volkomen vrijheid van handelen had, noodzakelijk een benijdenswaardige, volzalige,
geleidelijk voortlevende maatschappij zijn zou. Het bestaan eener
communistisch-anarchistische maatschappij is niet denkbaar zonder eene hoogere
opvoeding der karakters, zonder het toenemen van 't zelfbewustzijn. De meeste
menschen die wij om ons zien kunnen zichzelven niet besturen, zij worden niet
natuurlijk tot een bijzondere werkzaamheid gedreven, zij trachten niet te scheppen:
zij vragen dat men hun een bezigheid geve, een werk opdringe, dat men ze
verstrooie, ondersteune, dat men voor hen denke; zij zijn goed genoeg om slaven
te zijn, maar in eenmaatschappij van vrije menschen zouden zij volstrekt niet kunnen
leven. Enkel door lange oefening komt een mensch er toe, in zichzelven kracht te
vinden, wanneer hij gewoonlijk door invloeden van buiten gedreven werd, - vanzelf
in evenwicht te blijven, als hij nooit zonder den steun van anderen heeft kunnen
loopen. Hij die er aan gewend is, de wetten te gehoorzamen, zijnen plicht te doen,
zich aan de voorschriften der moraal te onderwerpen, den godsdienst ter hulp te
roepen: hoeveel tijd zal hij noodig hebben, om een zelfstandig mensch te worden,
die zich rekening geven kan van de betrekkelijke waarde zijner gevoelens en
gedachten, die tot een besluit kan overgaan, zonder zich met bepaald geformuleerde
voorschriften en regelen te moeten behelpen? Het ware kinderachtig te gaan
gelooven, dat stoffelijke welvaart en vrijheid hem als met een tooverslag dàt zullen
geven, wat nog zoover van hem af ligt. Neen! van heden af moet hij strijden om
zichzelven te veroveren, om zijn slavenziel te bemachtigen, om zijn vooroordeelen
te verslaan, zijn slavengewoonten, zijn zwakheden, al wat hem belet zijn eigen
meester te zijn.
De meest rechtstreeksche, sterke en waarachtige uitdrukking van dat zelfbezit is

te vinden in de liefde. De echte liefde is alleen mogelijk tusschen machtige en vrije
wezens. Een maat-
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schappij, waarin het echtverbond van man en vrouw op beider diepliggende
genegenheid gegrondvest ware, en, daar de eene persoonlijkheid de andere
volmaakt, een volkomen overeenstemming verwezenlijkte, - een maatschappij,
waarin de kinderen waarlijk de liefdevrucht der ouders waren, zou noodwendigerwijze
een vrije maatschappij zijn, samengesteld uit individuën, die meester over zichzelf
kunnen zijn, en oprechte, standvastige verbindingen kunnen aangaan. Een dergelijke
maatschappij verlangen bewust of onbewust de anarchisten.
Het geheel van het vernieuwings-streven van denmensch kan samengevat worden

in twee voornaamste wenschen, overeenstemmend met de grondbehoeften van
ons wezen: elkeen, moet zonder zich te verkoopen, de stoffelijke middelen van
bestaan kunnen verkrijgen; en: elke hinderpaal der vrije liefde, van welken aard die
hinderpaal ook zij, moet afgeschaft, en de menschenmoeten echtverbonden sluiten,
die de oprechtste uitdrukking hunner innerlijke natuur zijn.
Het vraagstuk der liefde (waarop dan eigenlijk het vraagstuk van zedeleer en

godsdienst berust) aldus gesteld, is een even bepaald en concreet vraagstuk als
het economische, en even als dit laatste is het voor iedereen van belang.

II

Het economisch vraagstuk heeft in den loop dezer eeuw zeer vele geesten
beziggehouden, en is het onderwerp van de grondigste discussies geweest: ook
zijn zijne gegevens duidelijk gesteld en de oplossingen die vooruitgezet worden
klaar genoeg om eenig vooruitzicht op eene omzetting in de praktijk te geven. Het
vraagstuk der liefde, integendeel, werd over 't algemeen volkomen verwaarloosd of
onvoldoende behandeld; het is veel ingewikkelder, en bevat gevoelselementen die
het buiten het
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bereik onzer staathuishoudkundigen en sociologen stelt; het lijkt wel of 't onze
tijdgenooten lastig valt, er zonder beschroomdheid of grofheid over te spreken.
Uit een maatschappelijk oogpunt en in verband met de tegenwoordige

hernieuwingsbeweging beschouwd, draait de zaak rond de huwelijksvraag. Hoe
staat het thans met het huwelijk, in hoever is het een last voor het individu, een
oorzaak van zwakheid voor demaatschappij, in welken zin kan het gewijzigd worden,
ziedaar eenige vragen, welke iedereen zichzelf stellen moet.
Twee opvattingen van het huwelijk hebben thans de bovenhand en worden

eenigszins het individu opgedrongen: de opvatting van de kerk en die van den staat.
Voor de kerk is het huwelijk een goddelijk en dus onverbreekbaar iets: God zelf
vereenigt de echtgenooten bij elkaar, zijn wil openbaart zich door hen, en verbindt
hen samen: volgens de vroegere christelijke kerk, wanneer de geest nog niet door
de letter gedood was, hoefde het huwelijk door geen plechtig gebruik ingezegend
te worden: het was voldoende, dat een man en een vrouw zich elkaar toegezegd
hadden en trouw beloofd, om gehuwd te zijn, en 't werd niet noodzakelijk geacht
dat God ze door tusschenkomst van een priester vereenigde. Het concilie van Triënt
houdt nog zulke huwelijken voor geldig, en als het die veroordeelt is 't alleen om
aanstoot te vermijden, de instelling regelmatiger te doen werken, en zijn gezag
tegenover de wereldlijke heeren te bevestigen; dus, om staatsredenen. Door
dergelijke voorschriften verloochende de kerk haar vroeger wezen, maar die
verloochening was een voorwaarde tot voortbestaan: in de 16e eeuw was het geloof
verloren gegaan, en God behoefde een wereldlijke bekrachtiging.
Zooals het ons heden toeschijnt met zijn heele reeks van plechtige gebruiken,

zijn grove zinnelijkheid, zijn veilheid, zijn gebrek aan oprechtheid, lijkt ons het kerkelijk
huwelijk een
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tamelijk erbarmelijk iets, en wij moeten ons met de verbeelding in een anderen tijd
verplaatsen, al dat klatergoud en die gemaakte staatsie wegcijferen, willen wij ons
voorstellen hoe schoon en grootsch het christelijke huwelijk eens was: openlijk
verklaren dat twee wezens, die begeeren zich met elkaar te verbinden, onafhankelijk
zijn tegenover alle menschelijk gezag, was een aanzienlijke vooruitgang. In dien
zin was het christelijk huwelijk een vrij huwelijk. De goddelijke bekrachtiging werkte
er noodlottig op, omdat God opgevat werd als een objectief wezen, een wil buiten
denmensch, wiens wetten door rechtstreeksche beschouwing niet begrepen konden
worden, niet iedereen geopenbaard werden: van daar de noodzakelijkheid om die
wetten te verklaren, van daar de onveranderlijkheid dier wetten, de onwrikbaarheid
van God, die eindelijk een ernstige hinderpaal werd voor de ontwikkeling van den
mensch, zijnen schepper. Het huwelijk dat de mensch aangaat in bepaalde
omstandigheden, onder den drang van gevoelens diemisschien spoedig voorbijgaan,
ten gevolge van indrukken die erg kunnen veranderen, werd een goddelijke,
bovennatuurlijke daad, de openbaring eener hoogere macht, niet belemmerd door
de beperking van tijd en ruimte. Daarin lag het onzinnige der christelijke
huwelijksopvatting en de oorzaak van haar verval.
Hoe verkeerd ook de meeningen der kerk ons mogen voorkomen, toch moet men

erkennen dat het juist in hare rol ligt, zich met volkomen kennis van zaken met het
huwelijk bezig te houden, en er den grond zelf van te beschouwen. De
hedendaagsche burgerlijke staat weet niet wat het wezen van 't huwelijk eigenlijk
uitmaakt: het huwelijk is voor hem een middel om den privaat-eigendom te
handhaven en over te dragen, om regeerings-toestanden, op dien vorm van
eigendom gegrondvest, in stand te houden. Wat geeft de staat om de verbinding
der echtgenooten: hij is enkel bezorgd om de rechten van den man die bezit, de
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rechten van het kind dat komen zal, dat de goederen door de ouders opgehoopt
moet overerven, en een ‘steun der maatschappij’ worden. De vrouw wordt heelemaal
opgeofferd: zij is enkel de noodige middelaarster tot voortplanting van het ras; zij
blijft altijd afhankelijk van haren man, zonder wiens toelating zij niets doen mag; zij
staat onder zijn bescherming, zij is hem gehoorzaamheid schuldig(1), zij is gedwongen
hem overal te volgen waar hij het goed acht te verblijven. De echtbreuk der vrouw
is een misdaad; de echtbreuk van den man is alleen strafbaar, wanneer hij eene
bijzit in het echtelijk huis onderhouden heeft, d.w.z. wanneer zijn overspel al te
openlijk aanstoot geeft om algemeene ergernis nog te kunnen beletten.Wat wonder?
De overspelige vrouw kan kinderen ter wereld brengen, die wederrechtelijk de plaats
van wettige erfgenamen zullen innemen, kinderen die niet de vrucht eener wijze
belangen-verbintenis zijn, kinderen der liefde, o schande! terwijl overspel bij den
man een lichte zonde zonder gevolgen is. De wetgever heeft er naar getracht, het
huwelijk alle wenschelijke waarborgen bij te geven, om er zooveel mogelijk het
verbond van twee belangen van te maken, strekkend tot de wording eener
behoudende, vaststaande sociale eenheid: de kinderen mogen niet trouwen zonder
de inwilliging hunner ouders, juist wanneer zij, nog jong zijnde, het meest geneigd
zijn om hun hartedrang te gehoorzamen; er wordt gerekend op de ‘wijsheid’ en de
‘ondervinding’ der ouders, zelfs der grootouders, om die antisociale daad te beletten:
een liefdeshuwelijk. Wanneer zij boven de 25 jaar zijn (21 voor de vrouwen) moeten
zij de inwilliging der ouders nog vragen al mogen zij van die inwilliging afzien, bij
middel van eenige onvriendelijke for-

(1) Het Wetboek zegt ook: De echtgenooten zijn elkaar trouw, hulp en bijstand schuldig. Men
moet dezen zin niet opvatten als een uitdrukking van zedelijke plichten! De ontrouw, althans
bij de vrouw, wordt streng gestraft. Bij de woorden hulp en bijstand moet men het woord
‘geldelijk’ denken.
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maliteiten, die den nogal vreemden naam van ‘eerbiedige aanvraag’ dragen. Is het
huwelijk gesloten, dan wordt de man, de pater familias, almachtig: niet alleen zijne
vrouw, maar ook zijn kinderen tot hunnemeerderjarigheid, zijn aan zijn gezag geheel
onderworpen, zoodanig dat hij dezen mag laten opsluiten, zonder tusschenkomst
van eenigen rechtsvorm, zonder dat hij zelfs de redenen van zulk eenen maatregel
hoeft te verklaren. Eindelijk werd de ontbinding van 't huwelijk zoo lastig gemaakt,
dat menwerkelijk met buitengewoon veel lankmoedigheid en gemoedskracht begaafd
moet zijn om die te eischen: de echtscheiding wordt door het gerecht eigenlijk maar
toegestaan in geval van overspel der vrouw, of erge mishandeling door een der
echtgenooten; wat betreft de echtscheiding bij onderlinge toestemming, die wordt
omgeven door belachelijke en ergerlijke plichtplegingen, welke ze zoo lang en
vervelend maken, dat bij de hardnekkigsten alle geduld eindelijk te kort schiet.
Men bevroedt dat de wetgever, die het huwelijk zoo versterkt heeft tegen het

indringen van al wat de handhaving en de vermeerdering van den privaat-eigendom
belemmeren kan, ook met strenge straffen heeft willen ingrijpen, waar de wetten
eener instelling, die voor de openbare ‘orde’ zoo onmisbaar is, overtreden werden;
nadat hij zijn best gedaan had om het huwelijk te verdedigen tegen dat antisociale
iets, de liefde, moest hij noodzakelijk krachtdadige maatregelen gebruiken om een
vernieuwden aanval van dat element - namelijk in den echtbreuk van de vrouw -
zoo mogelijk, te beletten. Hebben de zeden nu de wet in dien zin verzacht, en kan
de overspelige vrouw een gerechte kastijding ontsnappen, toch mag dit den
burgerlijken wetgever niet geweten worden, want deze toont zich altijd logisch wreed
wanneer hij misdaden tegen den privaat-eigendom moet tuchtigen.(1)

(1) Overigens, al straft de wetgever de overspelige vrouw van ambstwege niet, toch laat hij den
bedrogen echtgenoot toe zelf recht te doen. Wanneer hij den echtgenoot verontschuldigt, die
zijne op heeter daad betrapte vrouw vermoordt, drijft hij hem eigenlijk tot die misdaad. Men
ziet hoe huichelachtig zulk eene wetgeving is.
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Wat het wetboek huwelijk noemt is eigenlijk een bijzondere vorm van gepatenteerden
bijslaap, waarvan de voortbrengsels andere rechten genieten dan die welke uit
onbewaakten bijslaap spruiten, een levenslang contract tusschen twee particulieren
met waarborg der regeering: doch dat staat maar in zeer slappe verhouding tot het
begrip dat bij elken gezonden mensch met het woord huwelijk natuurlijk
overeenstemt. De burgerlijke staat heeft er een belang bij, dat dienaangaande
eenige verwarring heersche: zoo stelt hij onder den dekmantel eener gedachte,
waarmeê iedereen vertrouwd is, eene instelling die hem steunen moet. Ik hoef niet
aan te dringen op de talrijke voordeelen die hij uit die instelling put, zoowel in opzicht
van openbare orde en vrede als van burgeropleiding. Zij is eenigszins de meest
decoratieve zijner instellingen: de menschen kennen gewoonlijk den staat alleen
maar hierdoor, dat hij hen met belastingen overlaadt, en tot den soldatendienst
dwingt; hier, integendeel, vereenigt hij, zegent hij; hij schijnt het geluk onder zijn
bescherming te beloven, hij tracht zijn burgers volgens hun welbegrepen belang te
leiden, hij wil ze tot een harmonisch geheel samenvoegen.... Maar al de mogelijke
versiersels veranderen niets aan den aard der zaak, en het huwelijk van het wetboek
is niet het echte huwelijk, het is er de schijn van, en de schim.
Hier als overal wordt ons het negatieve, de inhoudloosheid van 't zoogenoemd

burgerlijk liberalisme duidelijk; de geheele burgerlijke ‘maatschappelijke orde’ is
maar een leege vorm, hoe zou het met het burgerlijk huwelijk anders staan? Een
artikel van het wetboek zegt dat een huwelijk, dat zonder de vrije toestemming van
één der echtgenooten aangegaan werd, ongeldig mag ver-
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klaard worden. Dat woord vrij moet opgevat worden, zooals de liberalen het begrijpen:
volgens hen zijt gij vrij, als ge maar geen uiterlijken dwang ondergaat; vrij zijn wat
te doen, beteekent niet de macht hebben om het te doen, maar door geen geweld
belet worden het te doen. Het jonge meisje, dat niet weet waartoe het zich door het
huwelijk verbindt, heeft volgens de wet haar vrije toestemming gegeven; het jonge
meisje, voor wie heel de levenswerkelijkheid verborgen blijft, dank zij een domme
opvoeding, en dat voortdurend door hare ouders gebiologeerd wordt, is volgens
den wetgever volkomen vrij in een huwelijk toe te stemmen of niet. Wij wisten al dat
de uitgehongerde werkman, die nergens een toereikend loon vinden kan, vrij is het
spotloon te weigeren, dat de bazen hem aanbieden. Dit zijn vrijheden van eenzelfden
aard.
Gij zijt vrij naar eigen lust te trouwen; maar gij moet de toestemming der ouders

vragen, gij moet de geëischte formaliteiten vervullen, gij moet vóor den ambtenaar
van den burgerlijken stand trouwen. Gij zijt vrij, zeker! in zoover gij u aan alle
voorschriften van den burgerlijken staat onderwerpt. Gij zijt vrij, als gij de wettelijke
formaliteiten niet vervult, dan beschouwt de staat (al is zijn onbevoegdheid
klaarblijkelijk) u als ongetrouwd en uwe kinderen hebben dezelfde rechten niet als
de zoogezegde wettige kinderen. De huwelijks-opvatting der kerk was, wij moeten
het wel bekennen, oneindig breeder en stelliger. Het liberalisme werkt wezenlijk
vernielend: iedermaal wanneer het heeft willen opbouwen heeft het zijn zwakheid
vertoond, heeft het den geest door de letter vervangen; daar waar een levend
organismemoet geschapen worden, heeft het alleen een groote loketkast opgericht,
waarvan elke schuiflâ zorgvuldig met een naambordje voorzien is, doch niets dan
beschimmelde papieren bevat.

Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 4



276

III

Demogelijkheid om een huwelijk aan te gaan hangt heden van zekere economische
voorwaarden af, en ten andere wordt de keus van den echtgenoot ook gewoonlijk
door economische beweeggronden bepaald.
Het is eigenlijk niet noodig het eerste punt te ontwikkelen: daar het huwelijk heden

vestiging, stichting eener familie beteekent, is het niet denkbaar zonder het bezit
van stoffelijke goederen of zonder de middelen tot verkrijging van het geld, dat er
voor den onderhoud der altijd grooter wordende familie noodig is. Inderdaad, de
statistiek stelt vast dat het aantal huwelijken staat in omgekeerde reden tot den prijs
der allernoodigste voedingsmiddelen. Wij hebben dus hier te doen met voorwaarden
van gansch algemeenen aard, welke het individu ondergaat en bijna onbewust
gehoorzaamt.
Ik wil mij hier bijzonder bezighouden met de gevallen, waar de wil van 't individu

niet eng beperkt is door economischen nood, die gevallen, waar een keus mogelijk
is: eigenlijk kenmerken die het best het tegenwoordig huwelijk. Ik zal dus vooral
spreken van't huwelijk, zooals het in den burgerstand bestaat. Het leven van den
boer en den werkman wordt verkleind door den gedurigen druk der stoffelijke
behoeften. Blijven de gevoelens, zoo bij den een als bij den anderen, dikwijls ruw
en ongevormd, dan is dit vooral aan hun ellendigen economischen toestand te
wijten. Overigens bedoel ik niet, dat de man uit het volk geen diep of kiesch gevoel
hebben kan: maar om dat gevoel wel te begrijpen en te ontleden zou men lang
onder het volk moeten geleefd hebben, er uit geboren zijn. Voor wie zijn kindsheid
en jeugd in den middelstand doorgebracht heeft, heeft het volk nog altijd zekere
geheimzinnige en onbegrijpelijke zijden. In deze studie zal er dus een onvermijdelijke
leemte blijven,
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welke door beter onderrichten zal moeten aangevuld worden.
Wanneer de man heden lust krijgt om te trouwen, dan is dat gewoonlijk niet te

verklaren door 't ontwaken der zinnen, noch door het verlangen om zich voor zijn
heel leven met een bemind wezen te verbinden, ook niet door den drang om zijn
ras voort te planten, maar wel door de behoefte om zich te vestigen, om met het
onzeker gesol van zijn vrijgezelsleven af te breken, om zich een regelmatiger, kalmer
leven in te richten, om zijn zaken te kunnen uitbreiden, om zich het geld te
verschaffen dat er noodig is om eerzuchtige plannen te verwezenlijken of zijn welvaart
te vermeerderen. De cynieksten bekennen dat ze alleen de huwelijksgift in 't oog
hebben, en vergelijken heel koelbloedig de voordeelen der verscheiden partijen die
hun aangeboden worden; alleen komt somtijds hun ijdelheid de berekeningen van
hun belang wat wijzigen. Naïever, onbewuster of verfijnder naturen worden
geestdriftig of doen maar of ze geestdriftig waren. In den grond leidt ook hen het
belang, maar de eenen willen het zichzelf niet bekennen en begoochelen liever
zichzelf, terwijl de anderen het deftiger achten, en behendiger, als zij door het gevoel
schijnen meêgesleept. Bewust of onbewust spelen een heeleboel menschen de
comedie der liefde: en 't is aardig genoeg om na te gaan, met welk mengsel van
geslepenheid en naïefheid! De ouders begunstigen zeer de ‘practische’ strekkingen
der jongelingen. Hun levenservaring, waar ze zich met zooveel onverdraaglijke
pretentie op laten voorstaan, bestaat hierin dat ze alleen nog op stoffelijke welvaart
letten, en spruit eigenlijk uit de verzwakking der gevoelens, de verdorring der ziel,
de vermindering der levenskracht. Zij hebben hun leven gesleten in de berekeningen,
de listen en de fopperijen van den koophandel, of zij hebben gezwoegd om rijker
te schijnen dat ze werkelijk zijn, en om hun kinderen in de maatschappij te laten
schitteren: schitteren, ziedaar inderdaad het hoogste streven van den burgerman;
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wenscht hij dat zijn zonen rechters, advocaten, geneesheeren worden, dan is 't
enkel omdat die titels geëerd worden, en, naar de algemeene meening, den heeren
die ze dragen een zekeren glans verleenen, die met hun verdiensten niets te maken
heeft; schenkt hij zijne dochters, met rijkelijken bruidschat opgesmukt, aan edellieden
die diep in schulden steken, dan is 't omdat een naam voldoende is om zijn gelijken
te verbluffen. Is hij arm, dan wordt hij door een onverzadelijk winstbejag gedreven;
is hij rijk, dan wil hij voor allen met in 't oog vallende en kostelijke weelde pronken.
Die twee hoedanigheden vindt men terug bij zijn zonen, als die zich de lessen hunner
meesters ten nutte gemaakt hebben: de zorg voor hun eigenbelang drijven ze tot
de wreedheid toe, en zijn daarbij met een onweerhoudbare ijdelheid en schitterzucht
behept. Het conflict tusschen die twee elementen maakt den grond uit van elke
burgerlijke tragedie. Het burgerlijk huwelijk vertoont ook dat dubbel karakter: 't is
een middel voor wie ‘er wil komen’, en schitteren wil. ‘Het leven is geen roman’, -
‘men leeft niet van poëzie en klaar water’, zoo worden de jonge gekken die van
liefdeshuwelijk spreken wijs vermaand door de redelijke lieden, de gezette lieden,
de lieden van rijp en gezond verstand. Vertaal dit maar aldus: het geld is God, er
zijn geen andere voldoeningen dan die welke men koopt.
Aan zulk stelsel wordt vooral de vrouw opgeofferd. De jonge lieden vinden licht

een afleiding voor hun begeerten en driften in het handelend leven alsook in het
vleeschelijken genot dat de maatschappij hun tegen goedkoopen prijs verschaft.
De vrouw is eerst en vooral een gevoelswezen, de liefde is het wezen zelf van haar
leven, zij wil een bepaalden man lief hebben en zich geheel aan hem wijden, zij
droomt niet van een huwelijk zonder liefde. Het hedendaagsche huwelijk verandert
haar spoedig en maakt er weldra een ‘practische’ vrouw van. Maar zoolang
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ze jong meisje blijft, bewaart ze wat men ironisch een romaneske neiging noemt.
Daar men zorgvuldig van haar afweert juist wat ze 't meest hoefde te kennen, droomt
zij, ver van alle werkelijkheid, zonder iets van 't innerlijk leven van haren toekomstigen
man te kennen. Men zorgt er voor dat de twee geslachten in hun opvoeding
gescheiden blijven, bijzonder wanneer ze huwbaar worden; men geeft hun een
geheel verschillende opleiding; men brengt ze bij elkaar uitsluitend in
omstandigheden, die hen beletten zich vrij tot elkaar uit te spreken. Hieruit spruit,
voor den man en de vrouw van heden, de bijna volstrekte onmogelijkheid om een
werkelijk volkomen en harmonisch huwelijk te verwezenlijken. Zelfs die jongens en
meisjes die genoeg zielsoprechtheid, genoeg gemoedskracht hebben, genoeg
werkelijkheidszin om ondanks de burgerlijke opvoeding een spontane natuur en
zuivere gevoelens te bewaren, kunnen zich nog in hunne keus vergissen, een
mensch lief krijgen die geenszins met hun diepere verlangens overeenstemt, - en
als zij waarlijk met een hunner gelijken trouwen, dan begrijpen ze elkaar niet
onmiddellijk, en alleen na eene dikwijls lange periode van onzekerheid en smart,
worden zij door volmaakte eensgezindheid tot elkaar gebracht.
Om zich juist rekening te geven van de oorzaken dier algemeene kwaal, moet

men den jongen man en het jonge meisje in hun afzonderlijk leven gadeslaan,
nagaan in welke atmosfeer zij hun eerste jeugd doorbrengen, in welke
omstandigheden hun zinnen ontwaken, beschouwen hoe zij tot de kennis van 't
geslachtsleven geraken en hoe men hun van de liefde spreekt.
De ouders bekommeren zich heden nogal weinig om de zedelijke opvoeding

hunner kinderen, zij plegen zich van hen af te maken door ze zoo vroeg mogelijk
naar school te zenden. Als de kinderen maar braaf leeren, niet al te slecht bij den
meester aangeschreven staan en niet te dikwijls gestraft worden, zijn de ouders
voldaan; het overige houdt hen maar weinig bezig. Wat
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zedelijke begrippen betreft, is 't hun genoeg dat men eigendom en staatsinstellingen
leere eerbiedigen, en de wet gehoorzamen.
Op school wordt den jongen - niet door zijn leeraars, maar door zijn makkers -

een eerste begrip gegeven van 't geslachtsleven, men kan zich inbeelden op welk
eene ruwe, grove en verkeerde wijze. Hij vermoedt dus eerst dat de echt van man
en vrouw een brutale daad is, die niet zoo ruim verschilt met de koppeling der
honden, en samengaande met hevig vleeschelijk genot. Wij vergeten moeilijk de
beelden die op onze jeugd een sterken indruk gemaakt hebben: vele volwassenen
hebben eigenlijk dezelfde opvatting nog. De school mag in het opzicht van
verstandelijke opvoeding scherp beoordeeld worden: zeker is, op de opvoeding der
gevoelens heeft zij onbetwistbaar een noodlottigen invloed. Dat een groot aantal
kinderen bijeen vergaderd worden, brengt al op zich zelf een moeilijkheid meê. Het
staat zeker en vast dat bijeenvergaderdemenschenminder zedelijke waarde hebben,
dan wanneer zij afzonderlijk genomen worden, zij 't nu dat de gedachte van
persoonlijke verantwoordelijkheid dan afneemt, zij't dat waar menschen nevens
elkaar staan, die grond van dierlijkheid beter uitkome, die wij allen trachten te
onderdrukken. De tegenwoordige school is niet denkbaar zonder de ordelooze
vermenging van ongelijksoortige elementen, uit de meest uiteenloopende
omgevingen gehaald, vereenigd zonder inachtneming hunner specifische karakters:
noodzakelijk treft men er kinderen aan, die natuurlijk ondeugend zijn, of uit gemeene
ouders gesproten, of dienstboden toevertrouwd worden, of opgegroeid in een wereld
die van verdorvenheid leeft. Deze besmetten de andere. En niets komt dien
vergiftigenden invloed tegenwerken: de leeraars zijn daar om het hoofd hunner
leerlingen met wetenschappelijke kennissen vol te proppen, niet om de ontwikkeling
hunner ziel gâ te slaan, de vorming van hun gemoed: van de psychologie van het
kind weten zij niets af, en
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bekommeren zich weinig om zijn gevoelsleven. Al wilden zij zelfs en hadden zij de
noodige bekwaamheid om het kind zedelijk te besturen, toch zij zouden niets kunnen
doen, omdat zij noch geroepen noch gemachtigd zijn om dat bestuur op zich te
nemen. De school, die in verstandelijk opzicht de zegepraal der middelmatigheid
beteekent, is in zedelijk opzicht de triomf van 't gemeene.
Op school begonnen, wordt de opvoeding van het kind op straat voltrokken: overal

in de moderne steden, spreidt de prostitutie hare reklaam ten toon onder het
welwillend oog der politie. De muren staan vol aanplakbiljetten die den voorbijganger
aanhalen; al de groote ontuchthuizen, van de opera tot den tingeltangel, verkondigen
luid welke aantrekkelijkheden zij 't publiek opdisschen, en begeleiden gaarne hun
aanlokkende rede met suggestieve platen; vóor het raam der winkels glimlachen
actrices en zangeressen van allen rang, behendig gekostumeerd met het doel om
de verbeelding te prikkelen, de zinnelijke begeerten te wekken. Eindelijk nemen
een heeleboel kleine blaadjes het op zich om de pornographie onder 't volk te
verspreiden, en leveren tegen een spotprijs misselijke geschiedenisjes met smerige
teekeningen opgeluisterd.
Zoo komt het kind tot geslachtsrijpheid; zijn ziel heeft hare zuiverheid verloren,

dikwijls is zij voor altijd bevlekt. Het ontwaken zijner zinnen verheugt hem, om het
vleeschelijk genot dat hem beloofd wordt. Nooit heeft hij het denkbeeld van
vleeschelijken wellust weten verbinden met dat van liefde, en dien wellust wenscht
hij om den wellust zelf. Te schroomvallig, te jong - want in de steden komt de
geslachtsrijpheid vroeg - ommakkelijk de vrouw te genaken, is hij natuurlijk geneigd
misbruik van zichzelven te maken, en de ontzaglijke verspreiding dier ondeugd
onder de schoolkinderen wordt licht verklaard door de maatschappelijke oorzaken
die ik hier uiteenzet. Men
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bevroedt hoezeer die praktijken de gezondheid schaden, hoezeer vooral zij het
individu bederven, het karakter verzwakken, de mannelijkheid ontzenuwen.
Trots zijn uiterlijk cynisme, bewaart de jongeling van vijftien of zestien jaar in den

grond veel naïefheid: zijne voorstelling van het leven is gevormd door een mengsel
van verdichting en waarheid, en de slotsom is een louter voortbrengsel zijner
verbeelding. Instinctmatig idealiseert hij het vermaak. En, terwijl zijne zinnelijkheid
ontwaakte, is een nieuwe bron van ontroering en vreugde en smart in zijne ziel
opgeweld: zijn hart heeft luider geklopt en zijn levenshorizon heeft zich plotseling
verruimd. Hij hoopt, hij verwacht een onbekend en toch voorgevoeld iets.
Gewaarwordingen, die hem eerst onverschillig lieten, doen hem nu trillen, gedachten
maken hem geestdriftig, hij heeft actie noodig, zijn leven wordt heviger en
menigvuldiger. Eenig oogenblik in zijn leven! Dan is de jongeling schoon, zoovele
geheimen zijn in hem verscholen, zoovele beloften en kiemende krachten zijn
wordende in hem. Dan is't of de onvruchtbaarsten gingen openbloeien, en uit de
logste zielen ademt een bries van poëzie. Een oneindige behoefte aan liefde bezielt
het wezen: men spreidt de armen open om alles te omvangen, men is bereid in
hartstocht op te vlammen voor al wat voorbijgaat, zoo voor een vrouw als voor een
idee. De jongeling krijgt de eerste de beste lief, een buurmeisje, eene verwante,
een meisje dat hij maar even gezien heeft, dat hij met de vormen van zijn ideaal
bekleedt, en waar hij steeds van droomt zonder het te durven naderen. Hoe cynisch
ook en ruw bij zijne makkers, wordt hij vreesachtig en verlegen tegenover het meisje:
hij heeft nooit van de vrouw hooren spreken dan als van een genotsmiddel, en van
het jonge meisje weet hij niets. Zij, - minder beschroomd, dank zij hare intuïtie, -
moet hem leiden. Soms, op dien leeftijd, kiemen en sterven er in de stilte wondere
idyllen: tusschen de twee wezens die elkaar beminnen werd
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geen liefdesverklaring uitgesproken, de blikken durven haast niet uitdrukken wat
de lippen schromen te zeggen, de zielen vreezen zichzelf haar verlangen te
bekennen, zoo naïef en innerlijk kuisch zijn ze nog; zij hebben niets gezegd en toch
hebben ze elkaar herkend. Laat die jongelingen de vrijheid, laat ze samen zijn
zooveel 't hun lust! dat ze elkaar leeren kennen, en dan zal hun liefde zich
ontwikkelen, als zij uit de diepte der ziel stijgt, en tot grondslag van een oprecht en
duurzaam huwelijk worden. Maar neen: gij houdt streng toezicht over uwe kinderen,
gij verliest uwe dochters niet uit het oog, uit vrees dat haar eenig ongeval treffe, dat
men kwaad van haar spreke, dat men zou gaan twijfelen of zij dat lichamelijk
maagdschap niet verloren hebben, dat een veelopbrengend kapitaal is - want de
maagden alleen staan op de huwelijksmarkt hoog aangeschreven; gij verkiest dat
uw zonen ‘zich vermaken’, zoolang zij nog geen ‘maatschappelijke positie’ hebben,
die hen toelaten zal wel te trouwen. Zoo trachten de ouders de kiem der liefde in
hunne kinderen te dooden, en onder het voorwendsel van ze gelukkig te maken,
berooven zij hen van de mooiste gelegenheid om zich een overvloedig en ruim leven
op te richten. En doorgaans gelukken zij hierin, dank zij de maatschappelijke
invloeden die in dezelfde richting als zij werken. De jongens die een heerlijk levenslot
tegemoet gingen worden allengs bekrompen zooals hun ouders, en als zij soliede
lui geworden zijn, zich gevestigd hebben en uit ‘verstandige overwegingen’ gehuwd
zijn, dan beschouwen zij hun eerste liefde, als ze er nog eenige herinnering aan
bewaren, als een beuzelarij.
Dus, de jongeling evenmin als het land leert het geslachtsleven als eene daad

van liefde beschouwen. Eén oogenblik heeft hij den weg tot redding ingeslagen:
zijne ziel kon gezond blijven, zijn geest gezuiverd van de valsche gedachten en
geile beelden; hij ging begrijpen dat de liefde één is in al hare uitdrukkingen, dat
men den geslachtswellust ontaart, verlaagt, vernedert als men
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hem van de liefde afscheidt. Tegenover het jonge meisje zou de dierlijke zijde zijner
natuur niet de bovenhand genomen hebben; het gevoel had dan het verlangen
geleid, en de behoefte aan het bezit ware eerst na een lange intimiteit verschenen,
als volgroeide schepping der liefde, als hoogste uitdrukking van het echtverbond
dat al stilzwijgend volbracht was.
Aan den invloed van het jonge meisje onttrokken, wordt de jongeling nu geheel

verdorven. De lichtekooi wijdt hem gewoonlijk het eerst in, en onder het woord
lichtekooi begrijp ik niet alleen de ongelukkige die zich per uur verhuurt, maar elke
vrouw die zich zonder liefde overgeeft. Zij werkt alleen op zijn zinnen, zij kent de
kunst om de verlangens op te prikkelen, om den wellust fijner en heviger te maken.
Zij kan hem lang bij zich houden door zijne nieuwsgierigheid op te wekken, door
hem telkens sterkere gewaarwordingen te geven, lang genoeg om zijn liefdedorst
geheel te lesschen, - tot hij eindelijk den zin der liefde verloren heeft, tot de
zenuwschokken hem onmisbaar geworden zijn, en om zoo te zeggen deel uitmaken
van zijn gezondheidsregel. De maitressen, wier bezit de ijdelheid van den
burgerjongen zoozeer streelen, zijn een der hoofdoorzaken van zijn zedelijk verval:
de veile deern zou alleen grove naturen tot zich kunnen binden; de betrekkingen
met eene maitresse hebben iets sentimenteels, dat bij den heel jongen mensch wel
bestaat, bij de vrouw dikwijls nagemaakt is, en dat een nieuwen smaak bij den
zinnelijken wellust voegt, hem nog meer verlangen doet; die betrekkingen kunnen
zelfs kiesche zielen bekoren, die er iets in terug vinden van de gewaarwordingen
welke het jonge meisje hun gaf. Een eenvoudige deerne geeft zich lijdzaam over,
maar de maitresse moet men veroveren, zij wil gevleid, verleid worden, men moet
bij haar de comedie der liefde spelen. Zoo leert de jongeling liegen, hij overdrijft de
uitdrukking zijner gevoelens, doet of hij ontroeringen onderging
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die hem eigenlijk vreemd zijn, belooft wat hij niet te houden meent. Langzamerhand
verliest hij alle oprechtheid tegenover zichzelven en tegenover de anderen: eerst
werd hij dikwijls door de vrouwen bedrogen, nu tracht hij die zelf te bedriegen. Hij
raakt spoedig in een toestand, waarin hij niet veel meer van de waarde zijner
gevoelens beseffen kan, hij wordt teruggeworpen op het gebied der stoffelijke
gewaarwording, maar dat gebied is niet ruim en hij heeft het in alle richtingen
doorloopen. Allengs vermoeit en verveelt hem het leven dat hij leidt, en toch kan hij
eene minnares niet missen, zooals de gealkoholiseerde zijn glas jenever niet meer
missen kan. Dan denkt hij aan 't huwelijk: in 't huwelijk zal hij nog de vleeschelijke
genoegens vinden die hij noodig heeft, maar die zullen hem altijd minder aantrekken,
omdat hij ze steeds bij de hand heeft, en omdat zijn vrouw, die hij zonder liefde
huwt, zijn verlangen niet zal prikkelen. Het is voor hem overigens hoog tijd, aan zijn
zaken te denken, en ‘ernstig’ te worden.
Maar het meisje heeft voortgedroomd van liefde. De schooljaren hebben op haar

dien verdervenden invloed niet, die zij op den jongen man hebben. Zij is minder dan
hij aan bevlekkende omgevingen blootgesteld, en daarbij wordt zij door hare natuur
er niet toe gedreven, het vleeschelijk genot op zichzelf te zoeken; op enkele
uitzonderingen na, zijn de vrouwen van aard geneigd om den wellust niet van de
liefde te scheiden: de liefde begeeren zij, en zij hebben den wellust lief in zoover hij
eene uitdrukking der liefde is. Wat haar de hevigste vreugd is, als 't maar de beminde
man is die ze liefkoost, zouden zij bij een anderen walgelijk vinden. Velen onder
haar zien in de innigste omhelzing zelfs niets anders dan het middel om het kind te
ontvangen: de gedachte aan het kind doet haar den wellust liefhebben.
De opvoeding, die het jonge meisje gegeven wordt, heeft in
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haar geheel geen ander doel dan haar de middelen te verstrekken om de mannen
aan te lokken. Tenzij ze voor leerares studeert, geniet ze een onderwijs zonder
bepaalde richting, samengesteld uit oppervlakkige kennissen die haar toelaten over
alles meê te praten, en te doen of ze alles verstond wat gezegd wordt. In sommige
gestichten wordt het zelfs voldoende geacht, als men haar mooie manieren leert.
Wat hare kunstopvoeding betreft, die bestaat uit dans, muziek, en
porselein-schilderen; het schijnt namelijk onmisbaar, dat een wel opgebracht
burgermeisje klavier spele, welke ook haar aanleg weze; de bepalende redenen
van zulk een vreemd gebruik zijn natuurlijk lastig te ontraadselen, en men zal ze
wel vooral moeten zoeken in domheid der massa en haar gebrek aan kunstsmaak.
Evenmin als voor de jongens, worden voor de meisjes de geheimen van 't geslacht
ontsluierd: men houdt ze zorgvuldig in een heilige onwetendheid, door niets worden
zij tot het moederschap voorbereid, zij weten niet wat het is, en in steê van te trachten
hun lichaam te versterken en te ontwikkelen opdat ze de vermoeinissen en de pijnen
van de zwangerschap, de verlossing en het zoogen beter zouden weerstaan, wendt
men ze van de lichamelijke oefeningen af, men rijgt ze in keurslijven die ze
misvormen, men doet ze den meest anti-hygienischen leefregel volgen. Sommigen
bereiken het huwelijk in volstrekten staat van ‘onschuld’, weten niet wat haar te
wachten staat, weten wel niet eens het verschil tusschen een man en een vrouw!
Hebben ze van de geslachtsverhoudingen wat vernomen, dan is het tersluiks, door
een beter onderrichte vriendin of een verboden boek, en hare wetenschap is dan
onduidelijk en minder geschikt om haar voor te lichten dan om haar nieuwsgierigheid
te prikkelen. Kortom, heel de burgerlijke opvoeding streeft er naar, van de jonge
meisjes malle en ziekelijke wezentjes te maken.
Zoodra zij uit school of pensionaat komen, leidt men ze in de wereld. Daar

ontmoeten zij de mannen voor de eerste maal, en
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in welke omstandigheden! Men werpt ze half-ontkleed in de armen der jongelingen,
die ze uren lang doen draaien bij 't geluid eener barbaarsche muziek, in het stof van
smakelooze, brutaal verlichte salons: zij trappelen, zweeten, drinken, opgehitst; zij
vallen uit de armen van den één in de armen van den anderen, omhelsd door
onbekenden, die hun blikken op haar borsten laten weiden, en straks bij hun lief de
begeerte zullen gaan stillen, welke de aanraking van 't klamme vleesch in hen gewekt
heeft. Ondertusschen zitten de moeders aan 't babbelen en 't kwaadspreken, terwijl
zij tersluiks hare dochters bespieden, wier bijval haar trotsch maakt en van rijke
huwelijken droomen laat. Wat mogen wel de indrukken zijn van een meisje dat,
ontzenuwd en mat, in de morgenschemering van zulk een partijtje terugkomt? Als
ze door de burgerlijke omgeving niet gansch bedorven is, als zij niet volgepropt met
gemeene ijdelheid is, moet zij dan voor zichzelve en de anderen niet walgen? Zij
heeft de aanrakingen van onverschilligenmoeten lijden, zij heeft twintigmaal dezelfde
domme vleierijen aangehoord, geen enkel oogenblik heeft ze op haar gemak met
een jongeling kunnen kouten, geen enkel oogenblik heeft ze wat anders kunnen
uitspreken dan banaliteiten, en indien er tusschen die bent idioten een verstandig
mensch verdwaald was, dan heeft zij dien maar even kunnen onderscheiden.
In geen omstandigheid wordt het het jonge meisje toegelaten zich vrij onder

jongelingen te mengen, zich onbevangenmet hen te onderhouden(1). De jongelingen
overigens, dank zij de plooi die hun geest genomen heeft, zouden niet eenvoudig,
openhartig tot een vrouw kunnen spreken, zonder vleierijen te zeggen, zonder te
liegen. Zoo blijft het het jonge meisje onmogelijk, dengene te leeren kennen die
haar levensgenoot worden

(1) Ik spreek hier van de zeden der meeste landen van Europa: in enkele, zooals in Engeland
en Holland - ook in Amerika - heerscht er dienaangaande meer vrijheid dan ten onzent.
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zal, of eerder, in de tegenwoordige samenleving, haar levens-meester. Om hare
keuze te doen (en die keuze is al zeer beperkt, vermits het meisje wachten moet
tot haar hand gevraagd wordt) mag zij alleen op haar instinct en hare intuïtie
betrouwen: zij mag inderdaad alleen op hare natuurlijke gaven rekenen, daar zij
van alle werkelijkheid afgesloten werd gehouden, en men vermeden heeft, hare
opmerkingsgave te ontwikkelen. Haar verbeeldingsvermogen heeft men vrijen loop
gelaten, men heeft het zelfs aangeprikkeld door het meisje dikwijls naar het tooneel
te leiden en 't muziek te doen aanleeren, waarvan het alleen de zinnelijkheid vatten
kan. Voor de meeste jonge meisjes is het leven vóór het huwelijk maar een lange
droomerij.
Man en vrouw geraken dus tot het huwelijk zonder elkaar te kennen. Zelfs

gedurende den verlovingstijd ontkomen zij het strenge toezicht hunner ouders niet,
en die tijd, waar ze noodzakelijk elkaar onder een valsch daglicht verschijnen, wordt
daardoor nog onvruchtbaarder. Hij is geen ernstige proef, geen tijd van inwijding,
die de twee uitverkoren wezens steeds nader bij elkaar zou brengen, en het
verlangen om zich aan elkaar te schenken langzaam in hen zou doen rijpen. Wie
waarlijk bemind heeft, weet dat de liefde met geheimzinnigheid wil omgeven blijven,
dat alle onkiesche aanraking haar kwetst, en zij geen vreemde tusschenkomst duldt:
nu vermijdt men zooveel mogelijk de verloofden alleen te laten; men levert hen over
aan de algemeene nieuwsgierigheid; zij moeten halfluid tot elkaar spreken, en hun
minste liefkozingen worden beloerd. Dan, op een vooraf door de ouders bepaalden
urbi et orbi afgekondigden dag, worden zij plots in elkaars armen geworpen, nadat
men ze in stadhuis en kerk getoond heeft, en een overvloedig maal heeft doen
bijwonen, waar zij gewoonlijk het mikpunt van dubbelzinnige schertsen zijn.(1) De
ruchtbaarheid gegeven aan die daad, die onder ge-

(1) René Chaugi heeft in zijne brochure l'Immoralité du Mariage met eene ruwe ironie, maar
geheel in overeenstemming met de werkelijkheid, de tooneelen beschreven die bij de meeste
burgers met de viering van 't huwelijk gepaard gaan.
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liefden de innigste van het leven is, bewijst duidelijk dat het burgerlijk huwelijk in
den grond de liefde buitensluit. Tusschen het huwelijk, zooals het door de burgerlijke
maatschappij opgevat wordt, en de liefde, bestaat er volkomen onvereenbaarheid.
Als thans twee echtgenooten elkaar liefhebben, dan is het ondanks den
huwelijksdwang: hunne genegenheid blijft alleen bestaan ten koste van
voortdurenden strijd tegen den vergiftigenden invloed van de wet, de zeden, heel
het maatschappelijk leven. Als een liefdeshuwelijk soms de echtgenooten niet
gelukkig maakt, dan is dit alleen aan de instelling van het huwelijk te wijten. De
scherpste critiek dier instelling wordt onbewust door de burgerklasse geleverd, door
wie het beste huishouden juist datgene genoemd wordt, waar een zachte
gevoellauwheid heerscht, waar de eensgezindheid op wederzijdsche toegevingen
berust, waar de vrede eigenlijk matheid is. Het is overigens natuurlijk dat de man
en de vrouw die trouwen zonder elkaar te kennen, met reeds gevormd en wezenlijk
verschillend karakter, het niet onmiddellijk en vanzelf over alles eens kunnen worden:
zij komen er eerst toe, een bevredigenden echt te sluiten, na een langen
aanpassingstijd, gedurende welken allebei gedwongen zijn, een deel van hun
persoonlijke eigenschappen op te offeren, dikwijls te verzwijgen wat ze gevoelen,
van de verwezenlijking van vele plannen en gedachten af te zien. Anders is de
tweedracht onvermijdelijk: man en vrouw leven elk een eigen leven, zonder andere
banden dan die der conventie, en trachten alleen den schijn te vrijwaren. Wat de
kinderen betreft, die worden den eersten den beste overgelaten, en groeien op
zonder genegenheid rond zich, in een dampkring van leugen. Weinig schouwspelen
zijn zoo pijnlijk als die welke de meeste burgerlijke huishoudens ons toonen:
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waarlijk de burgerklasse behoeft een overgroote hoeveelheid onbewustheid of
huichelarij om als steunpilaar der familie te durven pronken: de familie zooals zij die
opvat is een leege vorm, niet een levend organisme: 't is een middel om de
handhaving van den privaat-eigendom te verzekeren, niets anders. Wat geeft zij
dan om de wanorde en de tweedracht in 't huishouden? Wat geeft zij om de
opvoeding der kinderen, aan het toeval overgelaten? Wat geven zij om de
zielelaagheid, de zedelijke goorheid? De rijken zijn de machtigen, niet de
verstandigen of de eerlijken.

(Slot volgt.)

JAC. MESNIL.
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Verzen

I

En dit wilde ik u zeggen:
Voel mijn hart!

Het is het hart eens mans, zoo vaak gebroken,
maar toch herrezen boven ramp en smart
en weer in wonderbare jeugd ontloken.

'k Heb vaak, in overmoed, het Lot getart
en 't Lot heeft zich, met slag op slag, gewroken,
maar 'k sta weer pal en tegen 't Lot verhard,
en voel me een storm van bloed in de aadren koken.

En 'k voel en voel dat eeuwig stormend bloed,
in breeden stroom door 't trillend lijf gedreven,
- d'onsmachtbren drang van 't immervol gemoed.

Mij lokt, met vreugde en smarte, 't gansche leven:
ik ben geen droomer; 'k tracht naar daad en strijd
en heel mijn wezen haakt naar werklijkheid.

1898
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II

'k Zag steeds een bleeken Christus, aan zijn kruis,
voor al de zonden van het menschdom lijden
en in 't gejoel van 't woedend volksgespuis,
nog stervend zijne beulen benedijden.

Maar 'k zie hem thans, door 't buldrend stormgedruisch,
in vollen luister op de waatren schrijden,
den sjacheraar verjagen uit Gods huis,
den doode wekken en den slaaf bevrijden.

Hoe heerlijk daagt de groote Liefdegod,
vergeving zaaiend met zijn milde handen,
en Liefde prijzend als het hoogst gebod.

'k Voel ze alverterend in mijn harte branden,
de àlliefde, die geen schepsel uitsluit, géén,
maar zie 't Heelal door ùwen blik alleen.

1898
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III

Zie, eeuwig rustloos, als het golfgeklots,
de zee der menschheid om de wereld varen,
soms schijnbaar kalm, met gladde spiegelbaren,
maar dra vervoerd in woedend stormgebots.

Zij wentelt om zichzelf, in kalmen trots,
en schijnt in eigen grootheid te bedaren,
maar beukt, in zucht naar 't eindlooze opgevaren,
weer 't dreunend strand, àl naar den wil des Lots.

Wij zullen iedren slag van 't Noodlot weren;
wij zijn de toekomst, 't heden en 't voorheen;

laat de eeuwen immer wentlen, gaan en keeren:
slechts wij bestaan op aarde en anders géén;

en heel het leven zullen wij beheeren,
want 't gaat uit ons en 't slaat in óns alleen.

1898
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God

Wat is het dat mijn zwoegend wezen,
nu neêrgesmakt, dan opgerezen,
als 't vaartuig in 't onstuimig zog,

zoo fel beweegt? - Wat roept mijn harte,
in 't hoogst der vreugde, in 't diepst der smarte:
‘Nog hooger is er, dieper nog?’

Wanneer de rozige uchtendstralen,
wanneer het goud der zonne aan 't dalen
in de eindelooze ontgloeide zee,

mij diep in oog en harte zinken,
hoe voel ik, bij dat wellustdrinken,
nog de ondergrond van eindloos wee?

En als ik, mijmrend, ingetogen,
met starren blik in traanlooze oogen,
die barre velden overschouw,

waar toch geen frissche plant kon groeien,
waar toch geen enkle bloem wou bloeien,
- o veld van treurnis, veld van rouw!

Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 4



295

O rustloos leven, ijdel leven!
O doelloos, àlverloren streven,
o nutteloos verstreken jeugd! -

dan zinkt mij wanhoop in de ziele,
maar hoe onpeilbaar diep ze er viele,
ik voel een ondergrond van vreugd!

O tegenstrijdigheid der dingen!
En tóch, 't is alles één, al springen
ons tranen uit van vreugde en smart

terzelfder stond; wij zijn gedragen,
bewustloos, ja, - door kalmte of vlagen
verheugd, bedroefd, gesust, gesard, -

op d'eindeloozen stroom van 't leven.
Het leven? - Wentlend verder streven,
voortwentling, immervoort, waar 't Lot

het wil.... het Lot? - naar zooveel stranden
en toch één strand! - O 't hoogst verstand en
begrip te boven. - 't Lot?... Neen: God!

Augustus 1899.
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Woluwe-dal

Van alle gulden heuvelkammen kentelen
lijnen, die lenig naar elkander wentelen
te zamen vloeiend in het dal,

als fijne ideeën, die heur draden mengelen,
uit elke geesteshoogte, en samenstrengelen
tot één harmonischen gedachtenval.

Van alle verre kruinen wellen wateren,
die speelsch in spiegelklare beken klateren,
saamborlend in de lage kom,

als krachten, die het zwellend hart doorstroomen,
uit diepte en uiteinde aderend aangekomen,
en alle kracht opslurpend van rondom.

De vormen lijnen af de kalme krachten.
De planten groeien, vredige gedachten,
heur stille wording onbewust;

en over de eerstigheid van alle dingen,
die, 't een naast 't andre, elkander niet doordringen,
daalt, in geleidlijkheid, gedegen rust.

Juni 1900.
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Wezembeek

Zachtlijnig glooit het veld van gouden graan
naar 't luchtblauw, diep in zomergloed verloren,
met ruischende aren die geleidlijk gaan,
in kollen openwentlend. - Heldre choren
vol klank- en kleurenspel, o eeuwig lied
der moederaarde, die heur schatten giet
in d' overvloed van 't wiegewagend koren.

Door 't koren gaan we en ons omlispelt stil
't listig geritsel van de ruischende aren:
de schelle krekel, die niet zwijgen wil,
sjirpt fijn, uit elke vore, op schrille snaren.
Nauw luide en hoorbaar daalt, uit de eindloosheid,
een ver gehelm van vooglen, en heel wijd
komt een dun wolksken in de lucht gevaren.
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O rijke en rijpe rust, o korenveld!
Gij groeide, uit werk en liefde, in heil en weelde.
De aar buigt den halm terneêr, met zacht geweld.
Fluks pikt een leeuwrik, die door 't koren speelde,
een korrel en wipt op en zingt, en zie:
't gaat alles mede, in stijgend' harmonie,
met 't lied, zoo zoet als nooit nog vogel kweelde.

12 Juli 1900.

PROSPER VAN LANGENDONCK.
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Vlaamsche en Europeesche Beweging

I

IN het ‘Bulletin de l'Association flamande pour la vulgarisation de la langue française’
stelt het Cyriel Buysse op een aanvallend drafje, niet meer als weleer tegen de
Vlaamsche taal, maar ditmaal, wat hem toch al makkelijker te vergeven valt, alleen
tegen de ‘flaminganten’. En ik vrees wel te moeten bekennen, dat hij niet heel en
al ongelijk heeft.
Tegen de flaminganten namelijk, die de verspreiding der Fransche taal in

Vlaanderen tegenwerken. Zij handelen veel meer uit haat tegen het Fransch, meent
Buysse, dan uit liefde voor hun eigen taal. Zij moesten maar liever doen als in
Holland, waar het Fransch graag aangeleerd wordt. Want hun louter afwerende
houding versterkt hen niet, integendeel: zij sluit hen af van een wereldbeschaving.
En daar wil Buysse vooral niet van hooren: wij moeten met een wereldbeschaving
in voeling blijven.
Maar ruimen we eerst een leelijk misverstand uit den weg:
De ‘flamingant’, volgens Buysse, wordt gekenmerkt door zijn ‘ingekankerden en

onverzoenbaren haat tegen alles wat Fransch is.’
Dit nu, dat weet iedereen wel, is geweldig bij 't haar getrokken, wat betreft kwaliteit

en kwantiteit van bewusten haat: want waar hij werkelijk bestaat is hij bepaald zoo
woest en schuimbekkend niet: hij blijft kleinburgerlijk, enggeestig, zonder diepte,

Van Nu en Straks. Nieuwe reeks. Jaargang 4



300

doorgaans onberedeneerd. En ten tweede treft ge dien ‘haat’, - haat, haat... dat is
wel veel gezegd - ‘tegen al wat Fransch is’ - ik bedoel: alleen omdat het Fransch is
- slechts bij zeer weinig Vlamingen aan. Betrekkelijk zelfs uiterst weinig, als men
bedenkt dat zij dagelijks omringd leven en omgrepen door dommen, botkoppigen
haat tegen hunne taal; als men bedenkt dat hun natuurlijkste eischen, door de wet
- de trage! - sinds lang ingewilligd, nog gedurig en met goed gevolg door de
franschelaars worden tegengewerkt. Wij laten de franschelaars leven, zij ons niet.
Waar nu heeft Buysse, die een kunstenaar is, en dus min of meer een ‘ziener’,

de flaminganten gageslagen, die hij in zijn beschrijving tot type van den Flamingant
verheven heeft? Zijn er nog velen van dat slag in en om Gent te vinden? Wel
mogelijk, maar dan heeft hij toch al te rap en onbevangen veralgemeend.
En wil hij ons dit maar toestaan: dat hij niet heeft gekenmerkt de overgroote

meerderheid der Vlaamschgezinden, die duizenden en duizenden die, heel 't
Vlaamsche land door, beseffen dat hun taal zooveel als welke andere waard is, ze
meer dan welke andere liefhebben, en, zonder frazen-getrommel, elk in zijn vak stil
arbeidend, in hun dagelijksch werk die taal in eere houden, door hun dagelijksch
werk het Vlaamsche leven hooger, het leven van 't Vlaamsche volk altijd sterker en
bewuster maken; wil hij toestaan dat hij nogal willekeurig 't woord ‘flamingant’ in
een zeer beperkten zin gebruikt, en daarmeê slechts op sommige achterlijke
elementen der Vlaamsche Beweging doelt, dan doen we verstandiger, in steê van
nutteloos op Buysse te schimpen, het overleven dier achterlijke elementen rechtuit
te erkennen en hun verlammenden invloed met hem af te weren (niet echter in het
Bulletin enz. enz.).
Ziedaar, nu zit ik met mijn misnoegde bedilzucht tusschen twee vechtende scharen

in, de kampioenen eener overmachtige,
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alles nivelleerende wereld-beschaving aan de eene zijde, wat flaminganten aan de
andere. En roep ik: gij hebt allebei eenigszins gelijk! dan zullen ze mij allebei
steenigen.
Welnu, neen, al heb ik nog minder illusies dan 't gebruik is, ik geloof dat de

flaminganten me toch gelijk zullen geven.

II

Die achterlijke elementen zijn tweërlei:
Ik vind die ten eerste bij sommige flaminganten, die, eenvoudig omdat ze niet

verder denken, de Vlaamsche beweging tot den taalstrijd op zijn smalst inkrimpen,(1)
zonder in te zien dat hij slechts een middel is en geen doel, en dat het hier zaak is:
een beschaving in 't leven te roepen of te houden. Die gaan vanzelf ten onder: hun
stem verklinkt in 't geducht alarm der hedendaagsche wereld-vragen, zij worden
overzwalpt door onze jonge maatschappelijke stroomingen.
Dan zijn er verder, die wel voor de Vlaamsche wedergeboorte ijveren, maar niet

bevroeden dat er thans geen hooge nationale kultuur meer bestaan kan, die niet
tevens Europeesch is. Op díe flaminganten, al weten we 't nog niet zeker, schijnt
Buysse het gemunt te hebben. Dan wil ik heden ook wel iets te hunner bekeering
beproeven.
Het merg hunner overtuiging is de hoop op eene heel bijzonder ‘Vlaamsche’

beschaving, die niets gemeens met de Fransche hebben zou, en afwerend, vijandig
zelfs overeind zou staan tegenover alle vreemde invloeden. Zoo treft men wel eens,
op het land en in de kleine steden, katholieke kleinburgers aan, die voor het
‘Vlaamsch’ geloof of hun kleinburgerlijk ideaal vreezen, en wier gedroomde Vlaming
der toekomst de eenvou

(1) Zie mijne ‘Kritiek der Vlaamsche Beweging’, dit tijdschrift, 1896, nr 1.
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dige, godvruchtige boer of kleinburger blijft, onbesmet door den geest der eeuwe:
want al wat van de groote moderne steden komt is uit den booze. ‘Dat is zoo
Vlaamsch niet meer’ zeggen ze.
Die meening nu, dat we enkel op ons eigen verleden hoeven voort te bouwen,

uit zich gewoonlijk niet zoo bepaald, maar leeft altijd voort in de holrammelende
rhetoriek van onze ultra-romantische patriotterij.
Politieke meetingschreeuwers hebben er maar naar hartelust uit te putten, en

behalen er makkelijken bijval meê, omdat het zoo mooi klinkt, wat onze voorouders
al niet gedaan hebben! Menig rechtzinnige Vlaming van den ouden stempel bleef
in dat romantisme vastgegroeid, en dat het bij een dwepende jeugd (b.v. in katholieke
gestichten, waar het Vlaamsch moedwillig onder den voet wordt gehouden, en 't
dikwijls verboden is, onder makkers Vlaamsch te spreken) telkens en telkens weer
uitspat, is licht begrijpelijk, en we kunnen het daar ook wel vergeven.
Maar, ernstig gesproken, gelooft gij dat het nu hoog tijd wordt, om eens bepaald

af te breken met al die Vlaamsche leeuwen en ander klatergoed, dat
goedendag-gezwaai, de schim van Breydel-de-Coninc-Artevelde, en al het
wraakgetier dat er rond bralt, kortom, met het Vlaamsche Déroulédisme? Ik weet
wel dat de ‘haat’ tegen Frankrijk, die zich in die retrospectieve pocherijen uitraast,
zeer oppervlakkig is: zij klinken des te valscher.
Guido Gezelle zei eens, hoe ongelukkig het voor de flaminganten geweest is, dat

de Franschen te Groeningen een roffeling kregen. Want die wonderzinnige man
hield veel van wezenlijkheid, en bijzonder weinig van wind.
DeGuldensporenslag is de kern zelf van ons romantisme. In 1902 wordt hij plechtig

herdacht. Bij die gelegenheid zullen we de nationalistische bazuin wel niet tot
zachtere stemming kunnen verleiden. Laten we voor dien keer die onweerstaanbare
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muurbrekers en ijzerbijters van Klauwaerts uitlawaaien en la hun bombarie
losbreidelen dat de bergen er van beven in 't wufte Zuiden, de Franschman in zijn
hol kruipt, en dat schilderachtige feit uit ons verleden voor lang dwars op elke maag
blijft liggen. Maar dat ze daarna in-Gods-name zwijgen.
Want wat hebben wij toch altijd met dat verleden te maken? De toestanden

veranderen van eeuw tot eeuw, en wij thans, wij zelf willen geschiedenis zijn.
Wij strijden voor heel wat anders dan de wevers en volders van 1302. En 't is hier

wel de plaats, om er nog eens aan te herinneren, dat Brugsche Metten en
Guldensporenslag episoden zijn, niet uit een rassen-, maar wel uit een klassenstrijd.
De midden-burgerstand en de kleine bazen, door de steeds zwaardere belastingen
verbitterd, en de werklieden, verpletterd onder meedoogenlooze verordeningen,
wilden de dwingelandij afschudden van de ‘poorterij’, de vroeger rijkgeworden
kooplieden, welke met het schepenschap politische en economische overmacht in
handen hadden. De koning van Frankrijk komt er tusschen, met de geheime
bedoeling om Vlaanderen in te palmen, en steunt de patriciërs, uit louter
opportunistische beweeggronden. En eveneens omdat zijn belang zulks op dat
oogenblik eischt, verbindt zich de graaf van Vlaanderen, die de schepenen al te
onafhankelijk van zijn gezag acht, met de democraten. Te Groeningen wordt de
maatschappelijke tegenstrijdigheid uitgevochten, en de uitslag der zege is dan ook
de volksomwenteling in Gent, Ieperen, Rijsel, in Frankrijk, Lombardije; en 't was den
Klauwaerts groot solaas, des geloove mij, te Brussel en te Leuven een aardig getal
‘taalbroeders’ om te brengen. De ‘ambachters’-drommen uit het Brugsche Vrije,
aangevoerd door verfranschte prinsen als Gwijde van Namen en Willem van Gulik,
versloegenmenigen Vlaamschen ridder. Veel franschsprekend volk uit Rijsel, Douai,
Orchies, heeft de partij
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van den Leeuw gekozen. En wanneer Fouquart de Merle die van Douai bijeenroept,
en vraagt, welk vaandel ze nu volgen zullen, daar klinkt het uit aller kelen, in 't
Fransch: ‘Tos Flamens, tos Flamens estons! Par Dieu, Fouquart, por nient en parleis,
car tos summes et serons Flamens!’
Men dacht er te Groeningen bijzonder weinig aan, den ‘stam’ en zijn taal te

verdedigen, eenvoudig omdat er in dien tijd geen talenpatriotisme noch ‘nationaal’
gevoel te bespeuren valt. Gaan we nu, tegen de waarheid in, overeenkomst vinden
tusschen de tegenwoordige Vlaamsche beweging en den strijd der Klauwaerts zes
eeuwen geleden, en knarsetanden precies of we bereid waren met den goedendag
op de Fransche Republiek af te trekken? Wat goeds kan er toch spruiten uit zulk
hol-klinkend vloekgetier, dat voortaan alle beteekenis mist?
Nu zal men te recht beweren, dat de gevolgen van den Guldensporenslag voor

onze zelfstandigheid van 't hoogst gewicht zijn, en dat hij veel bijgedragen heeft tot
de vorming van een soort nationaal bewustzijn. Waarom zouden wij hem dan niet
als symbool van dat nationaal bewustzijn verheerlijken? - Waarom? Omdat we meer
dan ooit aan werkelijkheid hangen, en zulke symbolen nutteloos, verwarrend,
gevaarlijk geworden zijn. In een vroeger tijdperk onzer Vlaamsche Beweging waren
zij licht te verschoonen, maar thans?Minder beelden, en meer daden! Het wezenlijke
is ons genoeg, wij zelf, zooals we nu zijn, met onze begeerten, onzen drang, en het
doel voor oogen: wat zijn symbolen daar nog noodig? En gevaarlijk noem ik daarbij
een symbool, dat twee naties van elkaar verwijderen wil, want het druischt tegen
den levenden geest van dezen tijd in.
Wij hebben sinds 1302 heel wat meêgemaakt, en de toestanden lijken me wel

veranderd. Geschiedenis is juist verandering. Zelfs de eigenschappen van den
‘stam’ of het ‘ras’ of hoe ge 't noemen wilt, blijven niet altijd dezelfde. Ons verleden
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bindt ons niet, en hoe zouden wij 't in dezen tijd moeten aanvangen, wilden wij onze
beschaving uitsluitend uit dát ontwikkelen, wat ons, in ons verleden, als bijzonder
‘Vlaamsch’ voorkomt? Houden wij, eerst en vooral, onze kijkers klaar voor de
werkelijkheid van thans.
Thans groeit hoe langer hoe meer het besef onder de menschen van gewichtiger

verhoudingen dan de ‘nationale’. Door de snelheid der verbindingen, de ruime
verspreiding van 't gedrukte woord, de gedurige betrekkingen tusschen de
verscheiden landen, wordt het ons altijd duidelijker, dat er een algemeen
Europeesche beschaving bestaat. Klasse richt zich in tegen klasse, veel meer dan
volk tegen volk. Geen geestesstrooming, of zij golft spoedig over alle grenspalen
heen. Een gedachte betaalt geen tolrecht, wordt onmiddellijk Europa door gezaaid,
en overal waar Europeesche wilskracht, als in geen vroeger tijdvak wijd en zijd
uitgespreid, oude werelden vervormt. De ontwikkeling der wetenschap, en zelfs der
kunst, is veelmeer Europeesch dan nationaal. De geestesgeschiedenis van een
afzonderlijk volk maakt geen geheel meer uit. Het is eenvoudig een feit, dat in 't oog
springt: geen gedachte is er nog, die alle solidariteit met de Europeesche gedachte
loochenen kan, waar de Europeesche beschaving niet aan meêgewerkt heeft.
Streden wij nu den Vlaamschen strijd op zijn smalst, ons wanhopig vastklampend

aan ons ‘Vlaamsch verleden’; gingen wij de romantische, kleinburgerlijke en
particularistische richtingen in de hand werken, gingen wij ons gebaren of onze
ergste vijanden in Frankrijk staken, en ons pogen af te scheiden van de machtige
bewegingen van onzen tijd, de Fransche inbegrepen: dan zeker zouden wij blijven
zitten op die ‘dorre en ongastvrije rots’, waar Buysse van gewaagt, ‘welke de wijde
oceaan der groote wereld noodwendig eens zal overstroomen.’
Maar dat gevaar dreigt altijd minder. Zijn er nog eenige
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flaminganten die ons, doorgaans onbewust, willen opsluiten in 'k weet niet welke
provincie-kultuur, zij worden hoe langer hoe meer door den tijdgeest meêgerukt.
Zooals het particularisme nooit een hinderpaal mag worden voor de hoogere eenheid
eener algemeen Nederlandsche beschaving, zoo zal die beschaving slechts een
stuk leven zijn, op eigen grond, van de wereldkultuur der Europeesche rassen.

III.

Zijn we 't nu eens, Buysse? - Neen.
Want om Europeërs te zijn moeten wij eerst en vooral iets zijn.
En zoolang het zoovelen onder ons aan klaaruitgesproken oorspronkelijkheid,

aan eigen uitdrukking van eigen wezen ontbreekt;
Zoolang zij uitsluitend op een Fransche beschaving blijven teren, welke zelfs de

meest verfranschten toch nooit geheel in zich kunnen opnemen;
Zoolang zij maar een weerschijn zijn van een beschaving, die met hun diepst en

volledigst wezen niet strookt;
Zoolang hun verbasterde halfslachtigheid ze tot onmacht doemt; in één woord,

zoolang zij niet zichzelf zijn, zijn ze niets.
Ik houd van een mensch, die is wat hij is; wat gij in den grond zijt, moet gij geheel

zijn.
Wat is er armzaliger, dan de Vlamingen die door den pletmolen van ons verfranscht

onderwijs ‘gevormd’ werden en zich noch in het Vlaamsch, noch in hun lomp
nagebauwd Fransch op behoorlijke wijze weten uit te drukken? Belachelijk in Frankrijk
even als in Noord-Nederland, worden zij terecht behandeld als onmondige kinderen,
die niet mogen meêpraten, waar groote menschen aan 't woord zijn.
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Waar is hun vrijheid, dat zelfzeker en zwierig gemak van zeggen en doen, als het
eigenste, het wezenlijkste in hen vergeten, schamel en onvruchtbaar ligt, overgroeid
door woekergewas?
Wat heeft de algemeene beschaving aan hen? Er zijn zeker menschen, die op

den dorsten grond welige schoonheid doen opschieten; er zijn er, gelukkigen, die
er door hooger opvoeding toe gebracht werden zich volkomen Fransch of in het
merg Vlaamsch te voelen: maar die staan hier verenkeld, de gemeenschap leeft
niet meê met hen, zij voelen zich op hunne plaats niet. Als er in ieder land stemmen
opruischen, die zich vermengen en Europa doorluiden als ‘eenzelfde melodie met
andre woorden’, dan zwijgt aldoor de stem der Fransch-Vlaamsche gemeenschap.
De Noord-Nederlander glimlachte wel eens, als wij hem onze ‘verbroedering’

opdrongen. Want: wat heb ik aan de Vlamingen, dacht hij, zoolang zij me slechts
Congrestoasten en Vlaamsche-leeuw-gebrul aanbieden, maar met geen zelfstandig
werk voor den dag komen? - Nu staat de zaak al veel beter; maar moeten wij ons
voor dien Noord-Nederlander niet schamen als de over-overgroote meerderheid
onzer bevolking nog even onzelfstandig blijft: ruwe, onontgonnen, gesloten zwoegers,
of half-verfranschte apen, zonder wezenlijkheid, zonder eigen gedachte, eigen
woord?
Ja, kon die groote hoop maar geheel verfranscht worden! Al ware dat wel jammer

voor wie de Vlaamsche taal, als kunst-uitdrukking, bijzonder lief heeft, zeker is 't
toch, dat de algemeene kultuur in Vlaanderen hooger zou reiken dan thans het geval
is. Maar dat blijkt nu wel onmogelijk: hoelang reeds tracht het Fransch ons Vlaamsche
land te doordringen? Te vergeefs! Vraag 't de boeren uit Fransch-Vlaanderen, die
sinds meer dan twee eeuwen onder het sterk centraliseerend bestuur van Frankrijk
leven: zij spreken Vlaamsch. Ware 't dan niet eenvoudiger, Vlaanderen radikaal te
vervlaamschen: het in volle bezit zijner
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eigen taal te stellen, het door middel der eigen taal te ontwikkelen, daar het Fransch
toch onmachtig blijft?
Maar daarom, ja daarom moeten wij beletten dat het Fransch de plaats inneme

van onze eigen taal. Beletten, o Association-met-den-langen-naam, dat het Fransch
opgedrongen worde aan menschen, die nog niet eens behoorlijk Vlaamsch weten
te spreken. Beletten dat het Vlaamsche volk, onder 't overwicht van het Fransch in
de heerschende klassen, beklemd blijve in zijn halfheid, die nietswaardigheid wordt.
Als we onszelf bezitten, stellen we dan maar alle vensters open, dan kunnen we

tegen een tochtje. Maar nu moeten wij een al te eenzijdigen invloed te keer gaan;
dat de wind ook uit het Zuiden waaie, mij wel, maar wij mogen eerst wat steviger
op ons beenen staan, dat hij ons niet omvèrblaze. Geef ons een Vlaamsch onderwijs
van beneden tot boven, en ijver dan voor de verspreiding van het Fransch, en
natuurlijk, ook van Engelsch en Duitsch: wij zullen meêwerken.
Holland verkeert in andere toestanden dan wij: daar kan het Fransch de

Nederlandsche taal niet verdringen; hier strijden we om te verhinderen, dat ze door
het Fransch overwoekerd worde.
De Franschelaars zijn het, die den natuurlijken grondslag eener eigen beschaving

onder onze voeten doen zinken; zij zijn het, die ons niet alles laten worden wat we
zijn kunnen; zij zijn het, die ons tot onzelfstandigheid doemen; zij dus, zij zijn het
juist, die ons beletten aan de wereld-beweging deel te nemen.
Geef het volk zijn taal, dat het zijn waardigheid voele; geef het zijn taal, dat het

zich naar de behoeften van zijn eigen wezen ontwikkele; geef het zijn taal, want met
de tong raken de gedachten los, krijgen ze vorm, worden ze leven dat zich voortzet;
geef het zijn taal, dat het eindelijk spreken en verstaan zou: en de breeduitlevende
denkbeelden van dezen tijd, zijn twijfels die
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naar hooger streven, zijn woorden van strijd en wil en hoop, zullen door heel dat
volk ruischen, niet alleen meer aan de oppervlakte, bij de ‘gegoede burgerij’, maar
in de gansche maatschappij, in de steden en op het land, de stemlooze, ongebruikte,
wachtende krachten wekken, de kerngezonde krachten die eens dit leven
omscheppen.
Zullen wij daarom geen Fransche boeken meer lezen? Maar zij vinden nu minder

aftrek hier dan in Holland, waar 't onderwijs geheel Nederlandsch is! Zullen wij de
Fransche taal buiten de grens verwijzen? De Fransche geestesrichtingen wanhopig
afweren? Hoe ware 't in onzen tijd nog mogelijk? Maar wij zouden evenmin als de
Hollanders door het Fransch ontaard worden. Wij zouden met meer
onderscheidingsvermogen dan nu niet alleen de Fransche denkbeelden in ons
opnemen, maar ook nauwere voeling hebben met de letterkunde, de kunst, de
wetenschap, het maatschappelijk streven, heel het oorspronkelijk rijke leven van
ons Bataafsch ‘achterland’; en precies lijk Noord-Nederland, dat ons een altijd
steviger ruggesteun moet worden, zouden wij, laat me maar zeggen: zullen wij, door
't makkelijker aanleeren van Engelsch en Duitsch, niet meer doof en blind staan
vóór de groote Germaansche beschavingen van Oost enWest. Uit alle hemelhoeken
zal de wind frisch en helder over onze nu zoo slaperige landouwen waaien. Hoe
staat het thans reeds met de ontwikkelde Vlamingen, die zich door 't Fransch niet
lieten opslorpen? Ik ken er geen enkelen, neen, geen enkelen, die niet drie of vier
talen leest. Velen kennen Noorsch. Mogen we niet glimlachen, als we hooren dat
de flaminganten een Chineeschen muur om Vlaanderen willen optrekken?
Chineesche muur! De Fransche muur moet afgebroken! De Fransche muur die

ook onze burgerij en onze ‘hoogere standen’ omsloten houdt. Wat kennen de
Franschelaars buiten de Fransche, neen buiten de Parijsche kultuur, waar zij een
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flauwe afwatering van zijn! Het uurwerk van hun geest is erg ten achteren: zij
verkeeren nog altijd in den waan, dat de beschaving een Fransch monopolie is, het
Fransch de wereld-taal, Frankrijk het hoofd, de leider der Europeesche
gedachte-bewegingen. Zij zijn nog altijd menschen van een provincie, al is die wat
grooter; spreek hun niet van wat er buiten hun provincie omgaat! Ik herhaal het: zij
zijn het, met al het gerammel hunner achterlijke inzichten, die Vlaanderen van de
wereldbeschaving afsluiten.
Vlaanderen, - neen! Groot-Nederland: zien ze dan niet hoe schoon het daar ligt

in Europa, tusschen de grootste naties in, aan den samenloop der Duitsche,
Fransche, Engelsche geestes-stromingen? Met de kennis van Nederlandsch en
Fransch houden wij den sleutel tot Germaansche en Romaansche talen, onze geest
wordt gedrild door de nabijheid van Romaansche enGermaansche gedachtenwereld.
Onze zending is, in eigen grond geworteld, het kultuur-leven onzer buren in ons om
te werken tot eigen leven. En daar nu alles meêgaat, de rijke ontwikkeling onzer
nijverheids- en handelskrachten, de groei onzer sterk ingerichte volksbeweging,
zien zij niet, die jammerlijke fransche-laars, welke rol in het grootworden der
algemeene Europeesche beschaving door een ‘tusschenland’ als het onze kan
gespeeld worden? Onze toekomst hangt grootendeels af van de grondige
vervlaamsching van Vlaanderen.
En daarom, in twee regels samengevat: om iets te zijn moeten wij Vlamingen zijn.

- Wij willen Vlamingen zijn, om Europeërs te worden.

AUGUST VERMEYLEN.
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