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xrllachter, wat is er van den nacht? " werd er desti.ids
Sevxaagd. "Wat is er gebeurd? Hoe Staan de zaken?[

Op onze beurt v-râgen we: trliÿachter, wat is er van den

îm YmAlrI\r/ooRlING.

nac ht ? tr

kritlsche stud iën over kunst
muziek, fotogrâfle , enz, .. . i

- Eo. is het gesteld met ons j-ntel1ectueel leven? Hoer-oopen de zaken onzer Vereeniglng?

Direct of indi-rect za\ het antwoord op deze vrasen
§egeven worden 1n het tijdschrift, dat we de-eer heUbeà-Uhlermede voor te s tellen.

I{e staan op den uitkljk en betrouwenkracht onzer afdeelingen, op het individueelgen dêr leden.

. . - Een spiegel van onze b,edri jvj-gheid moet het tijd_schrlft zi jn en van onze intelleciueële betracht:-ngenl nieteen droge opsomming van êebeurtenissen en feiten, ilài ;;: -

bouwend werk en van het beste gehalte.

ir,l e durven het aan een tijdschrift uit te

Alweer een tijdschrlft, zult ü zeggen enafwagen-: ZaI het gedijen? ZaI het eenv6üdig veZaI het kwijnen na een kortstondiê leventje?-
Het l"ot er van 11gt in uw handen en dit luidt alseen axioma - het zâ1 zijn zooals U het maken zu1t.
Voor a1len die aan stud j-e doen, aan letterkundo ofâan-krit1ek, 1§ dit een welkome gelegenheld om rücfriUaàr_held te geven aan gedachten en màenligen, aan pennevruch-

ten, waaruit wellieht een heilzame gedaclitenwis s e ling gebo-ren wordt tot baat van u zelf en vaÀ anderen.

Toor a1le werk dat past in het raam van de bedrij-vtghei.d onzer Yereenlglng wordt een plaats ingerulmd: "

llteralr rverk : ÿertellingen, 6edichten, beschouwin-
Een oÿer letterkunde; -

op de l evens -
ui tings vermo -

geven !

U zult z ich
ge te eren ?

schi.lderkuns t, tooneel
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we tensc happ e 11jk ,
werk;

economlseh, financJ-ee1, adminis tra tief

suggestles all erhand e.

Ziedaar met enkele ïvoorden wat we verwachten ÿan U en vanons ze1f.

lIe staan op den uitkijk en ziJn benieuwd.

lVe weten het: er 1s wilskracht toe noodi.g om zich na delange arbeid§uren met i.ntellectueal ïveïk en §tuOià-Uàzïg tà
houclen .

Er u,ordt beweerd dat
niet hoog s taa t,

het cultureel peil van de bedlenden

M. S.

Toes râak o 28 necember 1945 door den Heer Nélis
u voorz ou eno âar-

c e ver n n ere en n
( Verta l ing )

Deze bewertng wordt bijna dagelijks gelogenstraft door deprestatles van de verschillende afdeelingen ônzer ïereeniging,

.. Er, we hopen het, ons tijdschrift zal de proef op de sonr
z 1jn.

MiJn vrienden van het Comité verzochten mij, a1s voorzit-ter, een_hu1de te brengen aan de nagedachtenis rnin den HeerJules lbédéric. Tk aaizel .echter,.ilant hoe ùernig piô".;iiÀ 
""hoe verdlend deze hulde zijn magr'het komt me vooi âat we "hlerdoor inbreuk maken op àe biàônderste kwaliteit van dÀn over-ledener eenvoud, hekel aàn verwaandheid en aan iSaef-ïuiioo",

0p trfoonsdag 21 November, rond 4à uur, deed een gerucht dcronde, ÿvaaraan niemand eerst geloof wou hechten, doch-dat ei-laas_bevestigd werd : een banàa1 auto-ongeluk hâd een àinaÀ-s"-steld aan het leven van den Heer Jules fiéOéric, waardoor àenschitterende loopbaan werd onderbroken, welke wéldru Àfne bà_&roond worden met een benoemin6 tot een hoogen post.
Na als officier den oorlog 1914-1918 te hebben geëindigd

"t...

Mijne Heeren,



kwam de Heer Frédéric in de Idas, in hoedanigheid van doctor
in de rechten. Het is ongetwijfeld niet onze taak hier o'rcr
den anbtcnâar te spreken. Nochtans, degenen onder ons, die
de gelegenheid hadden met hem te lverkrn, !'oenen zi jn beslist-
heid, zijn gevatheld, zijn verânt1voo:deIijkheldszin, zijn zjrl
voor vervlre z enli j kingen. Een groote menschelijke en profes-
sioneele waardigheid hiel-d hen af van he'1, ritggeestige arrivi*
me, dal, in ons beroep zoo vaak voot:kont; ile Sraad die hii
bereil.1, l::ad en die welke hem ging ve:rlceld n;crden, dankte hi j
enkel en a1leen aan zLjn persoonli;ke waardc"

_À --

Afs doctor ln de lechte:r had h:-j van het ::echt niet
het koude, abstrac-'e begrlp va'r den jur:sr*, doch integendeel
een breed menschelijkeen socia-e visie; aan het hoofd van
een instel1ing als cle Spaalkas, zou }:ij d:2. eer. nieuwen im-
puls gegeven he bben in het raam \?n L):ï1 i onge r l-anci ; en waa r\-
van hij on6e bwijfeld een groot anb'iena r zou ge/roc§t ziin.

Hij had begrepen dai; de s;orm die zoc pas over de we*
reld ging geen parenthese moest zijn en hr-i hoopte..aiet ziin
1and, -da{ Èi j hartstochteli jk liefhacl ' t: en neer re B;-'r..:r demo-
crâtischen ,iveg 20L1 opgâan, waarin de geestes- en l:ilnderbei-
ders hun piaats en htrrl r.'erantvÿo ord e ii. jkheid zoud,:n hebben"
\ifant deze hooggeschoolgestudeerde, ]:o,11 in deiL omgang noch-
tans, koesterde een groot verLltounen ln de::- nc:":sch "rn in de-
zes 1o'o; in elheri a:rbei ler i:ag iri; de,t r,ensclt, dle zi;n mo-
gell jkhecen to-i ver'/vezenli jking nc.s'b brengen. lTegens dil;
ver"trouvrren in de menschheid was de Heer tr'rêcté;:ic een Inan der
daad; "1esrr,ie ge rver.k'be hij mede aarl rrJust , . e librerr (het
rrri je gelecht) SedurenCe de bezettj.ng en clank z:r-j hern konden
degenen, die neendett een actief aandeeL te troe-;en nemen aan
deÀ strijd tegen 6"- nazisme, dit docn zonCer voor: den mate-
rieelen toeJtând l"an hun Eez j.n te vreezen"

Achter dit koele uitzicht, rrerschool zich, uit
schroomvallighe id , een 8:roote gevoeligheid, welke enkel de-
zen die vaak met hem in aanraking kwanten, aanvoelden.

Deze ambtenaar was ook een fijn gele'cterde, een
kunstli efhebb er, een bibliofiel. De radcr van den heer tr,rê-
déric was conservator bij de Koninkliik Bibl-iotheekr lid vantrla Jeune Belgiquet'i zi-in oom was de bekende schl-'-der, Baron
ffédérlc. Dit beteekent dat hii I'an kindsbeen af oirrin.gd
was door kunst en schoonheid . Ziin werkvermogen was aanzien-
lijk; hj-j interesseerde zich voor de schllcicrlluns b, volgde
de 

- evolutie van de hr-lid ige wetenschap, kende al de meester-
werken van de internationafe literatuur. inzonderheid rra n de
tr'ransche en EÂBelsche. Hij 1as 1n den o ols pronkelr j ken telst
Vlaamsche, Nedèrlandsche, Xngelsche en Duitsche werken. Die
zoo veelzijdice cultuur had hii vcrkregen ondanks 7'iin zoo

./ ."
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a c tieve 
. 

b eroepsb edrijvighe id -" IIl j onderzocht zonder vooringe,nomenheid elt,i grdachtcn, a1le uiirnÈ.r;;-;;;i";à;;-;"";;'#;aan w.?t hem ;csehikt tocschcen; di* :':r.lJs maakte hem tot eenuitnemende persoonlijkheid.

__ Daarom is zijn_heengaen een zoo 6root verlles voor deI.ês, voor het personée1, voàr o"àÀ-vàiàufiisine in-ii-tijàànà"en daarom faat voor enkelen onder ons Àet àtsÈerven van"denHeer Frédéric, in dit oude tiuis,-eÀn-z6o groote feegtà: ---

, Nu moet U niet denken dat ik over "de tooneelkunstnza1-schrijverr , Dit were nogaf Àe*i;gd rroo" rn schacht als ik"Ik laat dlt tiever over aan"de iànôi8ns'i.--to";r;à;;;"o;ï"",rrkunst't te spïekÉin is cen ,"xu"e-';;iii,oJr"u.il -rroôâiàl "ràîr. "oiiranciensrr. in rt Frensch noem-t; men à;;-;à;""-'i;;;3i-;;;i:(ivioest 1k swins zi jn, tk ,;;-;;sgil,-Iin tr,e mood,t),

Mlsschien begrijpt U d1e wartaal niet? IVIaa k U seen zcî._6€11, .,. er is wel meer dat U niet begrijpt, zou n"ùuÀ EàÈ'-zeggen. Br wie frpletje de lanJloop*rr zièn'op";";;;'-h*;i;,weet wie Kobus Kok is.

. A propos, hebt U.nog niet opgemerkt, dat diegenen, diehet minst op de hoogte zijnl steeOs-Ëôî meest ûrit-len oritisecïcn?ïk was ook zoorn alùeter.- ÿoor ik ,;1i een opvoering door derrBi.Senkorf !r bi jgewoond nao , tra:: râe ii ireoeri; dend de schouders
.o. als men er mij Jvcr sprak. Ja, ïva t kun je nou van liefheb_berstooneel vcrwichten? 'fn a1s-àén .i;- tn Ë"nit "anüo;A-;;;"een vertooning, dan zei 1k monkelond ,"Het spili *iJ,-,iËrr.àii:i.,maar zaterdâg moet ik juist dit of dat. Eafin"eruijn *"ï-i"-zers die somnige van die ui-tvluchien kennen..,..

.. Toen helr 1k me..toch eens laten overhalen en rk bennaar 'rMi3nhee:: pirroen,t gaÀn-kïjk;:-^-Eo, zooaLs alle andere
??!I:3is"l.was ik sevronnàn voor-het toJnée1. a" *àÀÀt"ii-àî"olegenen die zoo ïvat minâchtei"d tegenover liefhebbui"iàô"ô"r
Ftaan, het eens over hun hart krijlen, è". onzer vertooningen
-u-ij t9 wonen, dan ware de vraamsàËE'-sô;ràùiirJïË"ËtËIâJ"ïË'tiËi"
Mâar ja, lL- coeur e ses rlisons.... enz.

toen. ik die groep zien spelcn heb, dan zeiereJer- zt,ô moeiliJk is dat toch niet, ik ga
t?1 rk ben bij dcn regisseur gega:n, en ïkge soms een 6oeie kracht (sic) noodig hebtl
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3en herhaling ura s voldoende om mij tot de werkelijk-
heid teru6 te brengen. V'la t hebben ze mij doen zweeten,
zôôrn druppels zie I

I[aar daar vertel ik een volgende maal wat meer over,
want lk moet naar de herhaling van It rn Zomerzotheidtr.

A propos, we spelen dit stuk jn de Ylaamsche Schouw-
burg op 6 Apr1l aanstaande. Komt U kijken, beste 1ezer,
of moet U dien da6 jul-st....(zie hierboven).

tt Schachtje.

ecn volgende opvoering d oor
Bijenkorfr'.

E"r is heel wat weg afgelegd sedert Februari 194J, toen
"!e Bi jer.,Jr orf I' op het podium debuteerde met trKinderen ven
ons Volktrr vph den Noordned erlend sc hen schrijver Antoon
Coolen. In IKlnderen van ons Yolk[ 1âE voorà1 de nedruk
op het gesproken woord; het rui-mde nlat de plaats in voor
beweging en vlotten dlaloog, die wlj bij tooneel vcrwachten.
Dat helette niet dat het een stuk was vof diepe monschelijk*
heid en rake typeeri.ng der b oerenkopplghe id en in hooge nra -
te de menschelijke passie en deemoed peilde. lÿie C0oII[T
heeft gelezen weet dat hij de menschelijke ziel door en door
kent.

Maar voor eigenlijk tooneel- was er te welnig spel . De
oorlo8somstandiBheden hebben ons belet de opvoeringen vanttDe Stroomt' ( Ir,iax flalbe), De Notabefen van Kraaiennestlt (4.
ÿan Kotzebue-Jânssens ) en ttnii;nheer Pirroenrr (Fe1j.x limmer-
nans ) blj te wonen. De opvooring van rtPietje de landlooperrl
braeht re6ds heel. ïvat verruimlng. Het zetl,e nog wcl eenigs-
zins cle tradi.tle voort van trKinderen van ons Yolk[, rÊar van
den anderen kant muntte het uit door een krachtigen dialoog
die zijn uitwerking niet miste en gelegenheid bood voor de
spontane tnndellng op het tooneel en een goedo mirniek. A1-
les samen: een spel , een actie.

Het is misschien gewaagd reeds op dit oogenblik over
de aanstaande opvoering van trEen Zomeizotheidlr te will-en
schrijven. Schrijven over wat nog moet gebeuren brengt a1-
ti.jd dit gevaâr mee, dat men geneigd is de zaken te mini

t(ântte ekenl"g.",Bà i
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Ee voor.. r t volgend stuk kwâm ik 1n aanmerkLng. tk Zelbij mezel-f : "eens goed het stuk lezen, een paar hàrtral1n-
Ben, en klaar is Kées.rr
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m;iseeren of\vel te overschatTen. In het eerste geval wordt men
voo? zt,ârtkijker versleten; in het tweede voor iemand die a11es
in het blauw ziet en ven utopieLjn 1ee f t. Doch wie ttDe Bi3 en-
korftr de voorbije jaren arn het ,uerk heeft gezien, wie de-spe-
lers langzaâm m.?ar zelcer heeft zien voortschrljden naar het
mooie spel , wie oog hc,:f t gehad voor de moeite die niet werd
gespaard, die weet dat hij ook ditnnal niet zâ1 bedrogen wor-
dcn in zijn venvachtingen.

P. de ï[o1f .

ItEen Zomerzotheld" is een blijspel in drie bedrijven
(zeven tafereelen) geschreven door Dàm. de Gruyter. Bij een
gezellige plc-nic hebben enkele meisjes den mond vo1 over a11er-
lei begrippen zooals afkomst en stend, die zich nooit verloo-
chenen. 311a Heuvellng beweert dat zij den gentlernan eltijd en
overal kan herkennen. Het toeval wi1 dat een jonker*student
hen die mal}e theorieën hoort dcceeren..... en dat de Beisjes
enkele oogenblikken later voor een naderend onweer hun toevlucht
moeten zoeken op Sonncurende, het verblijf van den jonker. Daar
hebben zijn imienden hun tcnten opgeslagen. Deze hebben onder-
tusschen een prachtigcn i-nval : een der studenten zal voor Jon-
ker Robbert ?adt van Heyendaal fungeeren. 0p die manier hopen
ze de meisjes e(rn andere gedachte te geven over de le\rÊnsopvat-
t ingen .

ïn de vol6ende tafereelen komen de spelers nader tot
mekaar : er wordT getennist, gedanst, gemusiceerd.... maar voor.
a1 gelachen. Zooal-s in leder blijspel en zooals bljna bij a1.1e
filmen is hier ook een happy end. Elfa Heuveling dle al haar
âffecties op den vermecnden Pâdt van Heyendael hâd gesteld word.t
het kind rrân de rekening als rnen haar ten slotte k1aâr mâakt
det haâr verloofde "oerzaam bcerezoon is van eenzame boerenmen-
schenfl, terwijl Erica Wendeleer die het voor lief wou nemen den
chauffeur Engelsche l-es te geven in ruil voor zijn autoschool
den cchten jonker krij gt.

Aangezien 'tEen Zomrrzotheidrr een blijspel is ligt het
voor de hand dat de psychologische motieven-der gedra6fngen
niet zoo uitEediept zijn. Zoo wordT a1le aandacht vrij gemââkt
voor het gebeuren op de planken en kunnen we genieten van een
stukje jong en zonnig leven zonder steeds 8edwongen te worden
naar het dlepere waarom te zoeken. I,{aar in zijn soort is het
een echt mees ters tukj e.

Aan [De Ei-jenkorf tr d1e ire t aandurfde dit werk op zi jn
repêrtorium te nemen wenschen wij veel gelLlk met dc keuze en
bij de opvoering veel succes
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Als het ons ten huldi8en dage nog mogelijk 1s te we-
ten wat onze Germâansche voorouders zongen meer dan tll,rintlg
eeuwen geLeden, dan hebben wij dit hoofdzakelljk aan het
sprookjesland, Ys1ând, te danken.

Daar werden in den loop van de 17e e euÿv verschlllen-
de handschriften gevonden, in de oud-Noordsche taal en met
runeteekens geschreven, die cnkele van de meest bekende hel-
densagen uit het^heidensch tijdperk bevatten. Deze dicht-
werken, in de IIe eeuw doot' Soemund, een gelcerden priester
verzarneld, onder den naâm ÿan Eilclâ (O.w.z. Oud je) wertlen
door de Noormannen 1n Ysland gebrecht, mâar hun oorsprong
dient gezocht blj de oudste Germaansche stammen.

0p het lesteland werden ze spoedig door het I(risten-
don verdreven, mâat enkele eeuwen later, toen Ysland zich
bekeerde, leverden die heidensehe overleveringen geen gevaar
meer voor de nieuws 1eer, en ze werden er dus niet uitge-
roe i.d zooals elders.

x

Men zou boekdeelen noodig hebben om a} de zangen van
de Edda te ontleden. Zii bevat, zooals de Bljbel, helden-

dlchten, ltefdeverhalen, en ook zeer eiÊenaârdige zedefessen

ItPrijst de schoonheid van den dag als hij voorbij is,
de vrouw a1s ze gestorven is,
de jonge dochter a1s ze gehuwd is,
het ijs âIs ge erover gegaan zijt,
het bier a1s het gedronken is.rl
De oudste en eigenaardigste zang van de Ed<la 1s derrVolusparr, of de ltYoorspelling van trrioIar, waar heeL het we-

reldgebeurên zooâIs ln de Openbaring, in zinnebeeldlge ta-
fereelen wordt bosclLTeven. ÿerschillende geleerden zijn vân
meentng dat eenzelfde traditie, mondelings door de ge§1ach-
ten overgebracht, zich aan de bron bevlndt van de godsdien-
stige sehrlften van a1 de volken.

Hlerna vo1glb een korte beschrljving vân dit gedicht,
dat meer dan 25 eeuwen oud is.rrHoort ml j all"enn kinderen 1ân Heimdal ,

kinderen der hel11gen,
groote en k1e trle,
fk ken van vroeg af het oude 11ed over het menschtlomn

./...
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zoo luidt het be6in.

lÏola vertelt de schepplng van de wereld, toe
van de oorspronkelijke woestenij, dc goden zieh nâa
begaven, om een bestemming te geven aàn zon, maan e

Want voordien :
rrN ie t wist de zon
waar haar woning was,
Niet wist de rnaan
wel-ke kracht zij lnd,
$i et urlsten de sterren
waar ze zouden staan.rl

De .Asen worden geschapen en bouwen hun hu.izen tot in dewolken. Daarna vindt men de eerste menschen, Ash en Emb1a, zon-
der geest of l-even. 0d j.n de Alvader geeft hun een ziel, en ze
worden levend.

aarde.
ne

c
Asen komen ln opstand. Odin werpt zijn zwaard op de

edertdien wordt het kwaad op de wereld gebracht"

nt
rh
ns

e mi-dd en
un tronen
terren .

' Het is niet rûoei1i jk een vergelijking te maken met deXijbelleer. Verander de namen, ... en a1les blijft hoofdzake-lijk hetzelfde. Merl«raard 1g is het ook dat afl_e'volken hebbengetraeht een uitl eg te rinden voor het lijden en strijden van
den mensch op aarde.

- Na zinspellngen op een vroeger bekende maar sedert langverlcren overlevcring, -oÿer Baldeis dood en den wolf Fenrir-
komt de aankondlglng van een vernieuwing van de wereld, en van
hetgeen r,ve zouden noemen het l_aatste ooideel

- -ÿoor de- vijfdo maâI komt eerst a1s een verwittiglng de
volgende strophe :

rrGarm hui]
de kottin
de wolf l
ïer kan i

de rots van Gn ipa
e ekt,
weg;

top
I br.
oopt
kzj-

veol kan ik zeggen
over de deems terlng
noodlottig voor de goden. tl

De zon verduistert, de aarde
ren verdwijnen vôôr de klaart€ van
vervullen de lucht.

zinkt in de golven, de ste.r-It vuur, en vlam en rook

Maar Wola ziet verder; trser hon upp kommarr.....



De rijke en de arme Saan ten oordeel.

Ie aarde Beeft weer overvloeriige oogsten. De 6oeden
zul1en, eeuwig gelukkig, in paleizen wonen, schooner dan de
zon, De afgrijzelijke draak vlucht door de ruimte, en ver-
dw ij nt.

Zoo eindigt dit heerliik schouwspel , waarvân u maar de
voornaamste tafereelen werden voorgelegd 

A.l.

ttïe ziet opkomen
uit het water
een nieuwe aarde,
lentegroen,
de wateren vloeien,
de arend vliegt erovcr,
zoekende naar visch. tl

MÜZIEK MAURTCE NÂYM.,
een Frânsc ocn c

ne !'ransche vertakking van de hcdendaagsche Europee-
sche muziek ondarscheidt zich door gemeten lyrisme van in-
tellectueelen oorsprong, dat uitSâ:t ven liet voorbeefd der
lbansohs eJ.Avec:-nii ten-âer XVIIe en der XTIIIe eeuw en voor-
â1 van Ramêaü. Het I'ransche muzikale romantisme, 'fat zcer
bourgeoisl was en zich bijna uitslultend uitte in het go-

matkeli3te theater-genre, had mâar bittor weinig invloed op
clc kunst der groote Fransche modernen: nebussy, Ravel, Rous-
se1 , enz .

trTeliswaar, deden zlch bti deze toondichters ook andere
invloeden gelden, die enkel een knalitatieve waarde hadden;
zii zi in geen hoofdbestanddeel van de exprossieve middelen.

ltlaurioe Râvel is de mee§t complexe en ook de meest
trYânsche onder de hcdendaagsche tr?ânsche toondichters. Zijn
Itîombeau dô Couperintt, suite van Fransche dansen, is gansch
oDsevat in den seest der ftr"rsche suitcs dcr XVÏIÏ" eeuw.
t'Î,iHeure Espagnéle" opera-bouffer ttntelt van fiJne ironie,
die veel gelijkenis heeft met die van Jean de lafontaine.
les trHistolreè naturellesrr, op prozatekst van den humorist
]u1es Renard, zijn een opvôl6ing v-l n elgenaardige melorlieÊin,
die het ry thme van het gesproken woord volgen.

Etloch, het ravellaansch genie heeft tal van facetteni
zijn hoofdkènmerken treden mee§ta1 te voorschiin niet in hun

./...
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simpelen vorm mâar irvêl verrijkt dccr:1 de middelen waarover de
mcderne kultuur en het verstand beschikken. Eveno.ls lefontnine
eigende hij zich als het ware de waarden toe, die in de fclklr-
res gevonden word en .

Zoc onrstonden: Itsheherazaderr.'rRapscdie Espagnolerr, "Chan-
sons }redécasses", "1-é1cdies popul:ires grecqueslr, "Chanson hé-
braTquer' , rrîziganert, I'Don Quichotte à Dulcinéett( 5 liederen),
enz,

Ook maakt ini) zich op uitstekende wijze alle vrceger be-
staande ÿormen en technleken eigen, a1s daar ziint dansvorm:
rf la Val§e'| , llvalses nobles et sentiaentales" , 'rle BolérotrI
klassieke vormen: rrsonate voor vicol en pianort, ItSonate vcor
vicof en ce1lolr, rrsonatine voor pianorr tr?i:rnoc onc ertolr ;n rrliS-
noccncerto vcor ce linkerhandrr, i'Tri"ot', flQuatt"lorlr, enz.

noch wat aan ztjn lve rke; n continuiteit en Save esthetlsche
waarde verleent, is Ce aenirezigheld eener i:cogere intelligentiet
welke Ravel toegelaten heeft de meloriische, harmonische en ryth-
mlsche conceptles te hernieuwen, die vÔÔr hem cpgeld deCen, en
een kunst voort te brengen, die triterst gecondenseerd is en waar-
In niets onve rantrirro crd 1s gebleven. Zljn rtceuwelr heeft in de
hedendaagsche muzlkale pror'luctie met autoriteit een definitieve
pI'rats opgeëischt, niet zcozeer docr ha?r oôrspronkelijk kar::k-
ter -det niettemin belangrijk is- dan wel Coor het staag aanwe-
zige intellect. 1Tâ t mecr is, Ravel heeft zijn muzlkale gedach-
ten in een zuiveren vorm ingekleed' Hii wist zich vrii te be-
wegen binnen de grenzen der strenge tucht, die hii zich oplegde:
vandaar de vccrtbrenging eener muzikale §tof zonder gebreken,
die den tijd kân trotseeren.

A1dus mcest ltLi zich enkel éénmaa1 uitspreken in elkeen
der vornen die te zijner beschikkin6 stonden: elke verwezenlii-
klng bereikte de perfe ctie.

Zijn harmonie, dle uiterst geconpliceerd ls, bestâat uit
een infiniteit ven steag terugkomende muzlkale zinnen die zich
1n hernieuwde accocrden oplos s en.

Zijn rythme, cp klassieken grondslag 6ebouwd, is verrijkt
door al de niouwe mogelijkheden die de lyrlek der hedendaagsche
folklores bledt. (o.m. de jazz-muzLek),

Zijn melodische lijnen, waarin de aanpassing va
onvoorziene râriaties tot stand bracht, ziin me

hun expressiviteit en hun eenheid.

n Baskische
rkwaard ignodes

ÿregens

Zijn rijke orchestratie laat het tot dan toe gebruikellj-
ke princlpe van het boven elkander plaatsen der instrumenten
volgens dè hcogte van het geluiC ÿaven oûl a1 dadelijk met brio

./ .. .



En a1s in6ezien Wordt dat F-avel daarbij steeds de ba-
n6n der concrete expressie, der biclogische ontboezemingen
bleef bewandelen, dan begrijpt rûeE dat zijn kunst nimmer
in âbstractie verwaterde.

IIEEKEN- EN SCHIï,DE KIDISî 1{1?01ilIEK.

Eerste numners van tijdschriften bieden meestal veel
gelijkenis met de presentatie der artisten op het verhoog
van een kermlscircus. l{ocht U s:ms Ccnken dat wij over-
drijven, lees den â.u"h. wat volgt :

Samen met den Kuns tkring, werd de Sectie ITeeken- en
Sctilld e rkuns trt in 1942 opgericht. De sectie mocht zlch cn-
mlddellljk verheugen 1n een propa6anda *tento cnst eIling 

'waâreân nu nog met 6encegen (vclg.àns somnlgen : net vcrmaak|
ge,dachf wordt.

Nlettegenstaande het succes (lachsucces 
' ze88en kwade

tongen) Tan deze eerste expositi-e en ondanks den nijpenden
nocd in riit derde oorlogsjaar, werd er niet overgegaan tct
een openbare veiling van de borstels en kleuren cler schil-
ders, maar de sectie rlchttê in alleriil een leergang in,
door bevoegde kunstschilders gegeven.

Ilet resultaat liet dan ook niet lang op zich wachten
en op de drle volgende tentc cns tel lingen viel ons een vlei-
endo' en altijd urarmere bela.ngstelling te beurt, zcowel van
de nlrectie der 4.S.1.K. a1s van het pcrsoneel.

Dit neemt niet weg dêt de biizonderste taak van de
sectie voorlocpig nog blijftr de tcchnische vorming van haar
1ed en.

Wât trouwens al cnze schiLders te danken hebben aan
den Kunstkring is -buiten de hulp die hun verleend werd
bij het organisoeren van lessen- vooral het besef van niet

./ .. .
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het principe aan te wenden van Ce keuze der lnstrumenten om
hun verschj-Ilende timbres en on dc mogelijke vartaties en
vernengingen dier timbres.

Daardoor wordt een nog ongehoorde klankenchemie gebo-
ren waerln al de mogelijkheden van een techni-ek tot ont-
plooiing komen en tobhunuiterste ccnclusiën werden geëxploi-
teerd. -l\{en beluistere o.m. trlapLrris et Chloérr of rrBclérotr.
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alléên te staan, besef zonder hetwelk verschei-dene leden reeds
l-ang het schilderen zouden cpgegGvon hebben.

Dezen eersten keer was onze rubriek in subsTantie eerrlcfzang van onszelf. Ge m3ot nu niet denken dat Cit zoo zal
voortg:an bij het verschijncn van do vclgende nummers vantr0p den Uitki jklt. )ieen, àr zullen sorns ôck oncierwerpen be-
handeld worden die meer rechtstreeks in vcrband staaÀ met het
schilderen als Kunst. T.,ofzangen zullen in tt velvolg mrrr
zelden voorkomen.

Gust?ÿe Beck.

BOEKBESPREKTIfG.

- nen tiental jaren geleden, vestigde een tot dan toe on-
bekende schrijyer ult den ,,/esthoek, Gaston nurtbreux, de aan-
dacht van het literaire Vlaancleren op,zich, met een Éeloftevol
b o ek 'f Bruun t' .

.. Pij lange tusschenpoozen verscheen volgend werk : "Deri-natf en IDe Roeschaardrt zi.jn daarvan best bekend.

Het tempo ÿan het verschlJnen scheen er op te wijzen dat
Duribreux niet jachtig naar vermaardheid dong, màar rustig zi;n
ta },en t liet rijpen en zljn stof bezinken, voôraleer hij zijn
beslissenden worp zou wâgen. Inmiddels ging de kurve van ài;n
werk vast in stijgende l1jn.

lhans brongt de Uitgeverij rrle Kinkhorenrt een royaal
boek van Gaston Duribreux op de markt : ttDE BRON O? DEN Bmcrf .
Durj-breux kan daarmede gerust zijn plaats gaan innemen in derei van onze beste llederlandsche prozaisten.

Het boek hier ontleden is in dit konte plaatsbestek on-mogelijk, Het weze U echter gezegd dat een boek van dit gehalte
nlet e1k jaar in deze lage-landen-bij -de-zee het licht zièt. Iiet
1s een boek voor hen die houden van degelijken, gezonden, kloekerkost. Het treft door zijn soberheid vàn taa1, z1;n forsôhen
bou,ff, zijn rijke en verheven inhoud.

negenen onder U, die gestelC zijn op bezinning, dle 6raa p,r

peilen naar de diepere roerselen-.en 6ehelmén van harf, en ziel;aô
genen diezlch nog kunnen buigen met liefdeo begrip en meewaris-
heid over het vÿondere schepsel, over het eeuwlg-l-evende raadsè1
den mensch, zi-j fezen zonder verwijl dit aan lèvenservaring ri j'-
ke en kracht j,ge boek.

Er zLj op gewezen dat het in de Bibllotheek der Inst e 11irrg
voorradig ls en dat Bibliofielen het zich kunnen aânschaffen te-
gen 100 fr. genaaid en 125 fr. gebonden, Het is bovendien fraai
verlucht door A. Setola. (Formaat 2J x l.6) 3L7 b].z.

Gustâaf Vande Perre,
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I{AARHEMI },{ET O1{S IIEFHEBBE,RSTOONT,EÏ, ?

Onder onze Vlaamsche eollegars zijn er een beduidend
getal die sinds ettelijke jaren v,tarme tooneelvrj-enden zl jn,
actief aan tooneel doen, ja zelf in hun gewest de spil zijn
Yan een 1oka1e liefhobb ers Broep .

qrfaârschi j nf 1j k hebben ze zLch reeds herhaaldelijk de
rrraa g gesteld : \4iaarhe en thans met ons f iefhebbers tooneel ?

Tn strijd met wat gebeurd is na den eersten wereld-
oo11o6 1914-18, toen dadelijk na de bevrijding de jeugd aan-
gegrepen werd door een nrare tooneelfu.rie, wordt er thens
maar langs hler en daar een schuchtere poging gedaan. Ziin
we dan lruitgespeeld'r ? 0f komt het omdat den harden strijd
om het bestaan ons nog immer zoo bitsig aankfânt ? 0f heeft
bioscoop, sporl, en spel het tooneel dân toch verwezen rlaar
de musea voor kunsthistorj-e? Ik 6e1ocf het al1emaa1 niet.

ïoorzeker, de jeugd treedt uit dezen oo11o6 veel
scêptischerl moedeloozer en dieper ontgoocheld naar voor
a1s dat in 1918 het geÿal was en ze zal zich zel-ve ecn fer-
me dosis wilskracht moeten opleggen, wil ze nie-b in jammer-
lijke fut- en doefloosheid totaal ten onder ga.an.

Zoover ûâg het echter nooit komen. 0p ons rust den
plicht het te verhinderen !

In ons jeugdbestaan heeft het tooneel een zeer ÿoor-
name ro1 vervuld. Met fierheld. en genot vertelfen l'ïii soms
nog 'i,en de menigvuldi6e, onvergetelijke toone e lspektake ls
die ons iren geestdrift deden l-aa ien ! Dle tiid".,. is lang
voorbij ! Keert hij ooit weder ? Ïaat het ons hopen !

lïij hebben veef tooneel gezien, gespeeld en ja, ons
ook vergrepen aan gekke experimenten I Ook dat is nu voor-
bij . .. Gelukkig rûaar. . . .

Komt, laat ons nu in al1en eenvoud begirulen met ionge
menschen van goeden wif rondom ons te scharen. Zelrten wii
de hoovaardige ambities die wii misschien gekoesterd hebben,
als zouden zlj op het riik der planken Gulfivers geweest
zijn (wij waren lilleputters) voorgoed uit onze hoofden.
T.,âa t onze keuze dan vâ]len op knappe ja, nraar niet te zirrere
stukken, lietst l'an eigen bodem. Eh dân met toe]Niidin8, pre-
tentieloos ÿoorult ! Dan keert de ieugd voorwaar naar het
tooneel terug, omdat ze ons begrljpen, SenieTren en rÿaâLdee-
ren kan en zal; omdat wij ons, aret riiet verder te willen
springen dan onze stok lang is, niet langer aan Llaar scher-
pen spotlust zuflen overleveren !

ne Jeugd stelt niets zoozeer op prijs, âIs êenvoud,
klaarheid en waârachtighe id.

Dèàr moeten wii met ons liefhebb ers toonee 1 terug
naartoe , 

nustaaf \rande perre.


