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DE KERSTNACHT
V AN DEN MONNIK.
Siet, de bruidegom comt,
gaat ute hem te ontmoeten.

« Christus is geboren, komt, wij gaan hem aanbidden»
klonk zacht de herhaalde uitrioodiging uit den mond van
gansch het koor te zamen. Pater Prior der kanunniken van
S. Augustinus zong vurig mee in de lange nachtgetijden van
Kerstmis.
Er ligt altoos iets innig-strijdends in het onophoudend
beurtgezang der kloosterkoren: is het niet alsof de rnenschelijke ziel wringt en wroet om op te stijgen uit haar drukkende
driften voor den verheven troon van den Volmaakte; of misschien zoekt zij pijnend uit te drukken wat zij voelt in het
Godbetrachten en tast, in haar peillooze diepte, naar het jUiste
woord, onmiddellijk weder verbeterd en onvolrnaakt altijd ..
Maar onweerstaanbaar rukten zij de ziel mede in deze
nachtelijke uur, dat allen wachtten naar de voltrekking van
het Kerstrnisgeheim daar in het helderlichte koor, terwijl het
kerkschip nog omhuld lag met duisternis evenals het omliggend
boschgebied: zoo lichtte het aan in de velden van Bethlehem,
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terwijl de andere vol ken nog in de duisternis van den Dood
gezeten waren.
Pater Prior luisterde met aandacht naar't jubelend woord
van David of ontleende hem zijn dichterswoord voor den
Zaligmaker die nu komen moest; met eerbiedig geloof voer
zijn geest de veri eden tijden door de diepe eeuwigheid in waar
de Vader zijnen eenigen Zoon baarde om te heerschen over
hemel en aarde ; de Hoop verblijdde zijn hart om de weldad{fn
die het Woord, in zijn koninklijke heerlijkheid het snakkend
menschdom ging brengen; dan weer bleef' hij staren op de
schoonheid van den God-Mensch en de liefde, genoot met volle
teugen het goed dat de Heer zal schenken <;lan de trouwe ziel.
Geen enkele kracht van zijn geesteJijk leven liet hij slufmeren in zijn wezen : hij zou zijn geest verheffen om te dringe~
in het geheim van de komst van den Heel' en zijn hart moest
meeleven de gevoelens der herders vool' de kribbe.
o wat luisterde hij scherp naar de zoete stem van den
jongen Pater, Jan van Schoenhove, die zoo fel meegevoeJen
kon wat IsaIas voorzegde van het Licht dat de vol ken verblijdem
zai, van het wonderbaar Kind dat een heil zander einde meebrengt VOOI' de aarde en den smaad zal vernietigen van zijn volk.
En terwijl hlj met het koor zijn stem paarde en blijgemoed
meezong
van den Vrede die uit den Hooge nederdaalde,
van den Hemel die honingvloeiend werd,
van den Dageraad del' verJossing die aan het Oosten pm'pert,:
vertolkte zijn hart de voorzegging van den ouden profeet en',
de leering van de Kerk in deze voege: Mer doet Gode tijd~
dochte, en hem dies daghens siere germinder ontfarmde(l), soe:
,

(1) Maar toen God het tijd dacht en hij zich ontfermde over het Iijdenl

van zjjne beminden, enz.

.
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sant hi sinen cen gheborenen Sone in enrike, in een rikcl.iken
sale en in eenen gioriosen tern pel dat was die lichame del'
maghet Marien. Die ierste manier van den komst Christi is dat
hi mensche werden woude en die natu1"c, die verbannen en
vervloect was tot inden grant der hellen, dat hi die selve
nature ane nam en, na sien persoenlickeit, een met zijn woude :
alsoe dat yeghewelc mensche quat en goet, mach spreken:
Christus die Sone Gods is mijn broeder! (1) Die waeromme
dat God mensce wart, dat was sine onbegripeJijke rninne en
alre menschen noet ; want 8i verdorven waren met den valle
de!" erfsonde en si en mochten niet gebeteren. » (2)
Onafgebroken ruischten de zangen van David de wijde
abdijkerk weder door: zwellend van bJijdschap in den Tempel
van Sion, te midden def beschaming van de koningen der
aarde ; smakend den vrede die, gelijk de regen en de dauw,
nederdaalde in 't hart der arme menschen ; dartelend in den
bloemenhof del' deugden, waar te zamen nu waarheid, rechtvaardigheid, zoetaardigheid en vrede geurden.
Zachter nog golfden die zangen door het hart van den
Prior waar noeh verstrooing noch driften hunne vlucht belemmerden: zoo ook rimpelt het water van den blauwen vijver
naarmate het avondwindje weht of dartelend feller blaast.
Diepe overweging lag op dat breed, albasten voorhoofd
omkransd met zijn witte harenkroon; wat er buiten hem gebeurde en zag en hoorde hij niet; de tong zong maar lIit de
gevoelens van het hart.
Hij dacht nu aan een ander komst v'an den Heer, in het
ootmoedig cbristenhart; «in dat dal del' oetmoedigheit; en
Chierheit der Gheesteliker Brulocht, bl. 3 Uitgave van Jan David.
(2) ib. bJ. 11,
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Christus is ene sonne der gerechtigheit en oec d~r oqtferrppertigheid die steet in dat hoechste des firm aments!, dats i iter IFechter
kant zijns Vaders, en scijnt in den bodem d~r o~~ll1d~~igher
herten; want Christus wert altoes beweecht I va*i tio~¢e, als
mense c1aghet en toent met oetmoede. Dan wassen!! daat! twee
berghe, dat es twerande begherte : die ene God,e te!~ieq~ne en
te lovene met werdicheden ; die andere doghede te rv~rcrjghene
in edelheiden : dese twee berghesijn hoghere dan c!iie ti~mels.,
want dese begherten roeren Gode sonder mid~el, I~n q~gher~
sijnre Iiberale miltheid. Dan mach har~ die miltheH ,nie~ onthouden, si en moet vloyen ; . want dan is die s~ele he:bti¢lic en
ontfenclijc meerre gaven.» (1)
Met Paus Leo, verwelkomde hij zijn gast iry zim zieg',waar
hij natuurgemeenschap met God zelf meedeelde; geurt~lings
met David klaagde hij om de versmading die IGodis. af~ezant
i vah den
verduurde, bad hij met dankbaarheid om de komlst
I,
\1,
III,
,
Heer, noodigde hij gansch het geschapene uit totl eenl. maqntigen
lofzang: «Zingt den Heer,' gij al zijne werked in ihem~l en
aarde. »
En toen Lucas vertelde van Bethlehems geheiJ1il.enis/ vaa
het zoeken door Maria en Jozef in herbergen en sfrateA~ van
herders en zingende engelen, versmolt zijnhart 90k lyan ;~~lige
wederliefde om de geboorte van Jesus in het huis !vani1tBrlJlod :
•
I
I'.
I I,
({ die daar met het stof van 't vleesch verscheen ?m Hen I~eest
zijner verkorenen met inwendig voedsel te verzaqigehl »(21~ en
hij dacht: « Daer God en de siele vergaderen inl enit~eil(!! der
minnen, daar ghevet God zijn Iicht boven fijt, en: de 'i~iele'l !ghe-'
vet dien vrien keer, overmits cracht der gracien, in erien clOirten
I

!

Iii

I

I"

I

III

Ii

(1) Chierheit der geesteliker Brulocht, bI. 19,
Uit de lessen vah Paus Leo in de derde nachtgetijde varl)<;ertrt~is,

(2)

7

VAN DEN MONNIK

nu dies tides: en daar wert caritate gheboren in den sieie van
God en van der sielen, want caritate is een minnenbant tusschen Gode en de minnende siele. » (1)
Zoo omkleedde zich als een trouwe dienaar Gods, Jan van
Ruysbroeck met het sieraad van het werkende, beginnende
leven voor den geestelijken Brailo/f, bij Kerstmisnachtvan 1350
in 't klooster van Groenendael.
Meteen vielen al de klokken van den kloostertoren aan
't luiden en riepen ter kerke de arme bewoners van het wijde

Zonienbosch. Broeder koster ontstak de toortsen aan de zuBen
van de middenbeuk.
Het volk trad de kerk binnen ; de daglooners zaten al zoo
lang ie wachten in de kloosterkeuken, waar broeder Jan «frater Johannes De Leuwis, bonus coquus viridisvallis

»

voor hen

een warm vuur had aangelegd. Ruwe houtkappers en zwartverbrande koolbranders met hunne vrouwen en kinderen van
heinde en verre gekomen uit hunne arme hutten om hier, bij
,de vrome monniken van St Augustinus het blijde Kerstmisgeheim mee te vieren. Zij kwamen trouwens altijd gaarne bij d&
goede Paters die hulpe gaven en ondersteuning aan hun afgebeuld wroeterslichaam, de banden van hun laag lijfeigenschap
tot den Hertog van Brabant haddenverzacht, maar bijzonder
- waar de leering van den vromen Prior hunne zielen had geopend vool' een nieuw leven van troost en christene hoop op
betere toekomst.
Een knaap treedt vooruit : met zijn groote gitzwarte oogen
in zijn vol en blozendgezicht, met zijn blank gewaad dat tot
zijn in 't wit geschcoide voeten valt schijnt hij weI de engel dien
(1) Chierheit der Geesteliker Bruiocht, bi. 9.
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hij moet verbeelden. Twaalf der anne hutbewoners zijn door
den goeden broeder-kok tot herders verkleed en' volgen den
knaap het koor op: ernstig en blij zijn ze allen; ~ewust van
het voornaam deel dat zij nemen aan de plechtigheid. «Reverendi Patres » zoo luidt de blijde mare van den engel, « annuntio vobis gaudium magnum quod est: puer natusest nobis ».
« Deo Gratias », zoo danken d: monniken en «Pax in terris»
zingen de herders hunne blijheid uit.
De processie vangt aan! hoe schoon in hare eenvoudige
broederIijkheid. Tred op tred vo\gden herders enboschbewoners, de kanunniken ook met den abt, Franco van Coudenbergh, den engel naar de kribbe achter het koo'r. Verheugd
ook trad Jan van Ruysbl'oeck voort te midden del' kloosterlingen, verheugd om de zoete wonne die zounederdalen nu in de
arme harten zijner beminde kinderen naar de zie!. Bet machtig
Opperwezen dat met zijne wind en de eiken en beuken van het
woud deed waaien en kraken en vall en, dat met vlammende
schichten 't bosch in eenen Hchtgloeienden laai kon zetten, hadden zij altijd gekend en gevreesd; den God van vrede dien Pater
Prior hun leerde zouden ze nu zoeken en vinden in zijne kribbe
van Bethlehem. Met dankende o@gen staarden zij naar het
kindeken op stroo en voelden zich thuis daar bij Maria en
Jozef den timmerman en waren gelukkig--die arme wroetersIn den laaienden gioed der menigvoudige kaarsiich~en van het
a taar.
En de liefde, VOOl' jaren nogonbekendaan die ruwe harten,
vervulde !log inniger hun gem oed en onbewust ontsloot de
Vrede hun een gelukzalig zieleleven.
Hoe waar en rechtaardig klonk hun siem bij den terugtocht
rond het koor : « Quem vidistis, pastores? vroegen ide kanunen, dicite, annuntiate nobis in terris quis apparuit?» Luid
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en dankbaar: jweerklonk het antwoord: «natum vidimus!)},
wij hebben~~t kind gezien. (1)
De misfvan
kerstnacht begint... Het gouden prachtgewaad
II
van den aht I en van d~ twee jongere kloosterlingen fonkelt in
het kaarslicij~ van het hoogaltaar ! Innig klinken de orgeJtonen
door de wi3~e abdijkerk, en vroom golft de Introitus: «De
Heer heeit t@t mij gezegd : vandaag heb ik U gebaard. »
De sla~ke gestaIte van den Prior stak boven zijne medebroeders uitl ~n het koorgestoelte. Diep heeft het gevoelen van
vrede zijnpiart aangegrepen: 't had hem toegesproken in de
eenvoudige,proeessie met medebroeders en ieerbeminde boschkinderen ; 't ikwam hem met de lueht toegewaaid uit alles wat
!:Iij zag en h~lorde.
Vrede :l~gt in zijn breed albasten voorhoofd waar geen
rimpel nt) pioorlijnt; diepe ernst bedekt zijn oogen, Heht in de
twee diepei [trekken die rond zijnen mpnd naa-r de scherpe kin
samenvloei~~ en versteent zijn bleek en beenderig gelaat in een
gestrenge ~tiIveranderlijkheid -; zijne twee handen vroom 0P de
borst sam~~gevouwen het sneeuwwitte monriikenkleed breed
naast zijn l~~ge gestalte neerplooiend, voltrekken het onbeweegJijk beeld, I,~et beeld der ingetogenheid.
,
Maar zijn zielleeft ! Zij zindert ,van 1iefde wanneer de Abt
met machtiige stem den «Gloria in excelsis Deo» verkondigt en
het koor zllcht smeekend antwoordt:, «En vrede op de aarde
aan de mep~chen van goeden wi! !» •
« Dat; Wij de geheimen van het Licht mogen kennen op
.aarde ! » klonk het misgebed en de monniken bogen diep.
En h~(nelsche klaarte viel neer oP het verstand van den
vromen diehaar
Gods "
i:
(1) De bljzonderheden van dit kerkgebrulk zijn ontleend aati Martine:
De antiquis:~cclesiae ritibus. 17642" bkd. • '
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Door 't vleesch en de uitwendige wereld heen, drong zijn
geest omhoog tot de Iichtkruin van den berg waar de ziel den
hemelschen bruidegom herkent en omarmt.
Vertelde ook het evangelie van die klaarheid niet : « En de
glorie des Heeren omstraalde de herders en ze vreesden met
groote vrees ».
Aan de offerande brachten de houtkappers en koolbranders
brandende kaarsen ten offer (1); 't was een lange vaart van
licht uit de kerk het monnikenkoor door tot op het altaar waar
ze het beginnende misgeheim met laaienden knetterenden gloed
omfonkelden dat er de oogen van schemerden ...
En 't Iichtte en 't gIoeide in de ziel van den Prior, in dansende opvolging van rustige klaarte en omhoogstrevende liefdezuchten. Dat hemelsch licht doorzinderde zijn hart met « innige
welligheid », zuiverde de memorie «in pure eenvoldicheit »,
verwarrnde de wille met « ingegheeste hitte», drong door tot
in «'t onhout zelve» der ziel met ({ minnetIde kracht en hare
noet van minnen en ongeduerigheid ». (2) ({ Dan ontpluuct hem
dat herte in vrouden en in begheerten; en aHe die aderen
gap en, en aile die crachte der sielen sijn bereet enbegheren
dat te voJbringhene dat wert gheeischt van Gode en van sien
enicheit. Dit noeden es een inschinen Christi der ewigher sonnen, ende maact soe grote gheneechte en vroude in der harten,.
en doet dat harte soe wide ontpluken dat ment niet weI en can
gheluken. Hier af wert die mensce van binnen in 't herte ghewont, en ghevoelt quetsure van minnen. Ghewont te sine van
minne, dat is dat soetste ghevoelen en die zwaertste pine die
men draeghen mach. Ghewont te sine van minnen, dat es een
seker teken dat men ghenesen sal. Die gheestelike wonde die
(1) Zie Martine b. c.

(2) Chierheit der Geestliker Brulocht passim.

VAN DEN MONNIK

11

maact wei en wee in enen tide. Christus, die ghenarighe sonne,
die bUct en scijnt weder in dat ghewonde opene herte en eyscht
echter enicheit. Dit verniewet die wonde ende aile die quetsuren. (1)
Jan van Ruysbroeck, getrouwe vriend van God, minde en
ruste in het « innige, verheven, begeerUjk Leven» der christene
Bruiloft.
,
,*
De monnlken waren geknield in de beide zijgestoelten van
het koor en bogen diep hunne met haar omkransde hoofden ;
niets roerde noch sprak in de middenbeuk waar de menigte der
hutbewoners gezeten was; in hemelblauwe walmen steeg de
rook uit het wierookvat dat de subdiaken zwaaide op de onderste trede van het hoogaltaar, kronkelde in speelsche golven
naar het gewelf en doorgeurde de wijde abdijkerk ; de zilveren
klanken der misbel klingelden de breede beuken door; in de
hand en van den priester rees pJechtig- langzaam omhoog de
blanke Hostie ... , de Abt voltrok het heiJig Misgeheim.
Toen gebeurde het...
In 't gestoelte van den Evangeliekant stond Jan yan Ruysbroeck nog recht aileen; hij was een weinig naar den altaar
gekeerd, zijn mooie kop rekte omhoog als streefde hij naar iets
onbepaalds dat boven hem zweefde ; zijn oogen peilden naar
boven, strak, beweeg!oos, als de blikken van de ,Zieners uit
het Oude Verbond ; hemelsch genot zweefde op zijn beenderig
gelaat en zijn mond stond even open als smekte hij hemelschen
dauw ...
Zoo was gansch zijn wezen het trouwe beeld van zijn
zieleleven: dat was het ieverig werken niet meer der onstoffe(1) Chierheit der Geesteliker Brulocht bl. 79.
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lijke~krachten in het God betrachten, zelfs niet het onverzaadbaar hongeren en 't gulzig smaken van het innige, begeerlijke·
leven; dat gold een louter genot, « het gebrucken » der ziel in
de ontmoeting van den hemelschen Bruidegom. Zijn God alleen
werkte thans : de Vader woonde in hem en baarde er «eene
onghebeelde bloetheid»; de Zoon bezocht die ontmoeting en
verspreidde er «een grondeloose claerheit; de Geest ontstak
in liefdevollen gloed » die bernende yonke der sielen ». «Ie ben
di, ende du best mi. Ie ben dine, ende du best miner, ic hebbe:
di .eewelec vercoren » f1uisterde de Heer hem toe in' die gel ukzalige samenkomst. En « siet daer es onderlinghe bliscap ende
behaghen soe grooet tusschen gode ende sine gheminde gheeste,
dat hi hem self ontgheeste, versmolt ende oJ1tvliete en werde·
een gheest met gode en ghebrukene, eenelec gheneight in gron·
deloese salegheit sijns wezens. » (1)
De jonge Pater van Scoenhoven zat recht voor hem aan de
andere iijde van het koor ; hij beminde den Prior met een kinderlijke Hefde omdat hij de vrede van het klooster aan zijn
. bruisend jongelingshart had geleerd.
«Pater Prior geniet de innigste welligheid der christene'
Brtiiloft hier op aarde, dacht degeleerde jongeling, toen hij na
de consecrcitie de verrukking van den monnik bemerkte ; als de"

verlJorgen vriend steeg hij weer op tot het Oodschouwende leven.

»

En onwillekeurig herinnerde hij zich de prachtige blad·iijd~·
die. hij, twee maanden te voren, hlld op het.perkamentovergeschreven uit het was'lafeltje van den Heer Prior: « Minne en
swijght met stille; si roept eewelec sonder ophouden. Mindt de
minne. Dit es een strijd weI onbekint vim vremden sinnen~
Minnen ende gebruken, dat es werken ende ghedoogen. God
(1) Van den VII Trappen. Uitgave Milller bI134-135
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leeft in onsrnet sijnre ghenaden, hi leert, hi raedt, hi ghebledt
ons dat wi minnen . Wi leven in heme boven gratie ende boven
onse werken, daar we gedoeghen ende ghebruken. In ons leeft
kinnen, minnen scouwen ende neighen . Boven al die soeleeft
ghebrucken' 1 De gheest gods blaest ons ute omme minnen ende
am doogh de werken ende hi trect ons weder in heme omme
fasten ende gebruchen . Ende dit es eewegh leven. » (1)

J.
(1) Van den VI! Trappen bi. 141.

BERGEN.

OORLOGS=FOLKLORE.
De « Societe suisse des traditions populaires » had vani de
eerste oorlogsmaanden af een open oog voor al het eigen~ar
dige van het Zwitsersch soldatenleven ; dit volkskundig gezelschap, dat te Baden zijn zetel heeft, achtte het van meet af
der moeite waard, de soldaten-folklore, door een stelselm<\tig
onderzoek van het door de bizondere oorlogsomstandigh~id
zeer interessant geworden militaire wereldje, te achterhalen
en te boekstaven . - De uitslagen van dit onderzoek leverden
het materiaal op van de «Volkskundige mededeelingen uit het
Zwitsersch soldatenleven », die Hannu~ Bachtold als een
degeJijke en beJangrijke bijdrage tot dealgemeene soldatenfolklore in 't Iicht gaf.
Dat ook de Duitsche volkskundigen niet ten achter bleven
mogen we besJuiten, onder meer, uit l1etinitiatief van het grd,ot
Berlijnsch dagblad « Die lustige Blaetter », dat bij zijn militaiire
lezers een opspeuring begon in den aard van deze der « soci~,te
suisse » ; en Amtsrichter Dr Albert Hellwig', de v66r den oo;rlog reeds zeer gunstig bekende folklorist, (1) leverde een btj(I) Dr Alb , Hellwig schreef onder andere «Verbrechen und Aber~
gJaube » , Teubner, Leipzig, 1908, - « RituaJmord und BJutabergJaube ',> ,
Bruns, Minden in Westfaten, 1914,
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drage « Wereldkrijg en Bijgelooh, (Weltkrieg und AbergJaube,
Leipzig, 1916), waarin hij tegen allerlei versehijnselen van
oorlogsbijgeloof, zooals voorspellingen, schutsgebeden, hemelsbrieven, kaartenieggen, handkijken, waarzeggen, enz. te velde
trok.
Albert Dauzat verrijkte de Fransche oorlogslitteratuur met
zijn boek « L' Argot de la guerre», dat eveneens. het resultaat
is van opzoekingen, nopens «l'argot poilu}), onder soldaten
en officieren uit aBe regimenten en afdeelingen van 't Fransehe leger. Schrijver, die als uitstekend philoloog naam
heeft, veriwerkte in zijn verdienstelijke bijdrage 'nagenoeg twee
duizend soldatenwoorden en -uitdrukkingen, waarvan ongeveer
een derde hun oorsprong aan de oorlogsomstandigheid te
danken hebben. Dauzat beoogt niet zoozeer volkskundige, dan
wei zuiver-taalkundige wetenschap. Hij bestudeert den invloed
van het oorlogsbedrijf op de algemeene ontwikkeling der
omgangstaal: oorlogsomstandigheden hebben immer ruimschoots het woordenboek helpen verrijken en "ervormen (1).
Hoe staat het nu met onze oorlogs-folklore?
Dr Paul De Keyzer, tijdens den oorlog leeraar aan de
vaksehool van 't interneeringskamp te Harderwijk, betreurde
destijds (2) dat geen enkel Belgiseh of Nederlandsch wetensehappeJijk organisme er aan dacht, in navolging van de in
(1) «Lorsqu'un groupe d'hommes vit en commun, pIllS ou moins
isole du reste de ses compatriotes, Ie .genre de vie, les occupations et
les impressions semblables, les nouvelles habitudes creent rapidement
des expressions, des mots appropries. Les conditions de la guerre moderne,
en fixant pendant de longs mois les soidats dans les cantonnements ou
les tranchees, et en les separant de la population civile, ont particulierement favorise ce developpement ». Albert Dauzat, « I' Argot de la guerre )}.
(Colin. Paris, 1918). bl. 20.
(2) Vrij Belgie, 16 November 1917.
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folkloristische kringen welbekende « societe suisse », een vragenlijst van militaire folklore onder de soldaten te verspreiden.
Daarom stelde professor, op eigen initiatief, een vragenlijst op,
met de hoop dat diegenen, - bij voorkeur soldaten zelf, - die
hem wenschten behulpzaam te zijn bij een proeve van folklore
van den Vlaamschen en Waalschen soldaat, zich de moeite
zouden getroosten die vragenlijst ie beantwoorden. Of nu de
pogingen van den ieverigen professor eenigszins te waardeeren
resultaten opleverden? Wij hopen graag dat hij ons eeriang op
een flinke bijdrage tot onze militaire folklore moge vergasten.
* •

Rondom het losbreken van groote oorlogen kunnen we
doorgaans een heeJe weelderigheid van legenden, bijgeloovigheden en voorspelliI;lgen bespeuren. 't Ware hoogst belangwekkend al de verdichtsels en wonderbare vertellingen, ontstaan
ter geJegenheid van de ontzaggelijkste oorlogsJawine die ooit
over onzen aardbol loeide, uit aile landen tot een bundel te
verzamelen.
Zoo ontstond b. v. de Duitsche volksvoorzegging, die onze
verdienstelijke folkorist A. De Cock in zijn «Volkssage, Volksgeloof en Volksgebruik» heeft geboekt. - « De uitzonderJijke heete zomer van 1911, gevolgd door het zeer natte jaar
1912, gaf een anoniemen volksdichter-profeet dit versje in de
pen:
1911 ein Glutjahr.
1912 ein Flutjahr.
1913 ein Blutjahr.

Daar de voorzegging voor 1913 niet uitviel, onderging het
versje weldra een wijziging en luidde thans :
1911
1912
1913
1914

ein
ein
ein
ein

Glutjahr.
Flutjahr.
gut Jahr.
Blutjahr.
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In dien nieuwen vorm werd het profetische slotvers nu
bewaarheld, en heeft daardoor al vast den een of anderen in
het geloot versterkt, dat het voor sommigen niet onmogelijk is
in de toekomst te Jezen! » (1).
En,wie hoot"de niet van die ophefmakende, aanvankelijk
toch zoo .allergeloofwaardigste apocalyptische profetie van
dien beruchten «broeder» Johannes ult die 16e eeuw? Hoe
treffend sprak die gelijkenis, of liever dit zinnebeeldig verhaai,
van het lam (BelgH~), dat door den witten en den zwarten arend
werd verkracht, maar dat, door den rooden haan, den luipaard
en den beer geholpen, de eerlooze gewellclenaars ten slotte op
het « berkenveld» versloeg : daar lOuden de lijken zoo talrijk
Jiggen dat ze bij heele stapels lOuden moeten verbrand worden!
De volksfantasie kon niet anderS dan zich·~ door zulke aanschouwelijke voorstellingen lafen bege1esteren. De profetie
voorspelde hierbij de komst van den antechrist.
Velen fluisterden dan over de verhouding van de Johannesvoorspelling tot de troonbeklimming van Paus Benedictus XV,
- die insgelijks was voorzeid, - en tot zekere luchtverschijnselen : staartster, zonsverduistering, enz" die aile omstreeks
het losbarsten der oorlogsramp waargenomen werden.
Ais iets zeer eigenaardigs geldt het bestaan, in WestVlaanderen, vooral in Veurne-Ambacht,'s Lands vrijgebJeven
hoekje, van eene aldaar schieralgemeen bekende voorspelling.
In treffende overeenkomst naar den zin, ja in schier woordeJijke eensiuidendheid, was zij, bizonder bij de ouden van dagen,
verneembaar; van meer dan een «peetje)} vernamen we, dat
een vermaard bisschop van Parijs die w011derbare «provecye»,
in 't jaar O. H. J. C. 1280, had uitgesproken, am in vervulling
te gaan op onze dagen. Vele oudjes waren blij dat ze haast
(1) A. De Cock, o. c. bl. 173. (Antwerpen, O. Janssens 1918).
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mochten dood gaan », want: - « Heere, mijn tijd! wat stond
er nog allemaal te gebeuren!» «Het aanschijn der wereld zou
eerst heelemaal veranderert: - de Yfouwen zouden laarzen
dragen, (vroeger droegen ze nooit anders dan lage schoenen,
geen hooge laarzen), de mensch en zouden heelemaal in leder
gekleed zijn, en wafer noeh regen zou hun kleeren nog kunnen
doorweeken; bijna al de huizen en woningen zouden als.
paleizen gebouwd staan; (vroeger waren de huisjes zoq laag
gebouwd dat mer. gemakkelijk van op. den grond tot aan het
pannendak kon reiken, zooals nu nog hier en daar «Bachten de
kuipe »). De wegen zouden ai in kassei en kiezel liggen, de
wagens zouden rollen op ijzeren banen, en er zouden zelfs
menschen door de lucht varen. Dan, als alles zou beschikt zijn
en ingericht tot een tijdperk van welvaart en beschaving, zou
de bloedige oorlog uitbreken, zoo schrikkeJijk dat al de voorgaande oorlogen maar als afbeeldingen lOuden· zijn, vergeleken
met dezen eendelijken oorlog! De ijzeren bruggen zouden niet
. stevig genoeg zijn om al de strijdende legersmet hun ontelbare
soldaten, paarden, wagens, kanonnen en getuig te laten naar'
't slagveld tiegen, - maar glazen bruggen zouden nog veel te
kloek zijn om het overschot der oOrlogvoerende machten huiswaarts te laten weerkeeren. Eilacie! wee den kinder~n die in
die dagen zouden geboren worden! » ...
't Zou de moeite loonen wellicht, langs de ontleding van
het ontwikkelingsproces dezer wonderbare profecij, tot haar
waren oorsprong op te klimmen. Ouderlingen van 80 tot 90
jaar lazen de voorspelling uit Dude boeken; sommigen kenden
ze reeds van in grootvaders tijd. Een volgehouden naspeuring
zou hier wei tot verrassende uitslagen kunnen leiden.
Niet minder dan zuIks in zake voorspellingen' 't geval is,
hebben oorlogen t'allen tijde tot het ontluiken 'van sagen en
«
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sprookjes als gansch natuurlijk aanleiding gegeven. Niet dadelijk, zelfs niet altijd gedurende het verloop van den oorlog,
kunnen we die folklore-verschijnselen waarnemen.
Of schoon onze mod erne tijden aan veel kiemen en oorzaken van bijgeloovigen aard rijk zijn, -- bijgeloof immers staat
doorgaans in rechtstreeks verband met godsdienstige onwetendheid, -- beschikken ze toch over een factor die noodzakelijker wijze den sprookjesbloei verhindert : de objectieve, ja
critisch-mogeJijke inlichtingsorganisatie, door mid del van de
druk- en dagbladpers. Niet te min zullen volksgeloof en volksfantasie daarover ook weI zegevieren.
Oaf het geheimzinnig en schielijk verzinken in den Oceaan
van het schip, waarmee lord Kitchener naar Rusland meende
over te steken, geen aanleiding tot het ontstaan van hetgeen
we noemen mogen : de Kitchener-sage? De beroemde Engelsche generaai en oor!ogsminister, die nu juist aan zijfl eerste
waagstuk niet bezweken was, verzonk eigenlijk in 't geheel
niet; althans, hij was niet dood, dat ~tond vast. Maar om
staatkundige en politi eke redenen was de roman van het verzonken schip verzonnen, ~ tot de tijd zou aanbreken dat
Kitchener plots, als een spook, weer op het ooriogstooneel zou
en moest verschijnen. Welhaast hielden sommigen het voor
evangelie dat de beruchte Kerensky uit Rusland niemand anders
was dan lord Kitchener in hoogsteigen persoon! !
En yond niet de hatelijke sage van Pius X, zaliger en
roemrijker gedachtenis, vooral in niet-geloovende en derhalve
bijgeloovlge middens, dien dollen bijval waaruit de anti-katholieke propaganda-pers munt sloeg? Pius X had een paar miljoen aan keizer Wilhelm, sommigen meenden aan den keizer
van Oostenrijk, geschonken om oorlog te voeren tegen 't ongodsdienstige Frankrijko Toen Duitschland echter eerst Belgic
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vermoordde, om slechts daat'na Frankrijk te treffen, pleegde
de paus, uit wanhoop, zelfmoord!! (1).
We zouden hier nog kunnen uitweiden over min of meer
duidelij,ke kiemen van sagen-wording rondom den persoon van
Hindenburg, met heel zijn groot houten lijf vol nagelen, van
« papa» Joffre, door onze jassen bijgenaamd de« spaarkas »,
omdat hij zich steeds uitermate bekommerde wegens het aantal
slachtoffers dat deze of gene krijgsverrichting vergen zou, in~
dien hij ze ondernam. We zouden tedoops ook nog kunnen
gewagen van zekeren sprookjesbJoei ontloken op slagvelden als
de Marne, de Dardanellen, Verdun, Charleroi, enz.; maar we
wenschten hier ten slotte bepaald een woord over militaire
Vlaamsche oorJogs-folklore tereppen.
Bij sommigen rijst misschien de twijfel op, of er weI van
militaire «Vlaamsche» oorlogs-folklore spraak kan zijn.
Ofschoon «Belgische» soldaten, officieel, toch bleven onze
jongens Vlaamsche volkskinderen, met eigen taal en eigen
geaardheid. We! ging er, door eeuwenlange onderdrukking van
hunne natuur- en raseigenschappen, veel van hun zelfstandigheid ten onder, maar toch bleek het, tijdens den oorlog, waar
wat we zongen : «een Volk zal niet vergaan 1 » - Met hun·
ster:ds eigen-Vlaamsche geaardheid naar ziel en geest, togen onze
jongens den grooten oorlog in; op hun leven en dood zouden
ze den stempel slaan, hecht en onioochenbaar, van hun persoonlijkheid.
(1) Sommigen beweerden dat hij zich verhal1gen, anderen dat hij
vergif ingenomen had. Die hatelijke sage vermocht velen onzer soldaten
tegen den pans van Rome te verontwaardigen, die, meenden ze, alleszins,
eenverkapte Duitschgezinde was.
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In den }oop van het derde oorlogsjaar, in 1916 dus, begonnen wij in « Ons Vaderland}) dat we, als soldatendagbJad
tot ons doel best geschikt achtten, eene rubriek vool' Vlaamsche
oorlogs-folklore. We werl<:ten persoonlijke aanteekeningen om
tot regelmatige, korte bijdragen, en we richUen eenen oproep
tot al de liefhebbers van eigenaardighedenin soldatentaal en
oorlogsleven, oproep die, herhaaldelijk vernieuwd, door verscheiden~ wakkere studenten en brankardiers, door enkele
hooger ontwikkelden zoowel 'als door meer dan eenen simpelen jas uit ons veldieger werd beantwoord. Wijlen luitenant
Leo De Nayer vatte welhaast in «De Belgische Standaard »
nagenoeg hetzelfde verzamelingswerk aan, onder den tHel :
«Vivisektie van den jas in oOl'log ». Pater Callewaeri, 0., p.
schreef destijds, 'naar aanleiding van een bijdrage oversoldatenliederen : ({ twee zanters voor zulk een taak is niets te veel ».
De gelegenheid immers was eenig om onzen jas, naast
den Franschen « poilu» en den Engelschen « tommy», handelend en sprekend te zien en te 1100ren optreden. Nu konden
we hem beluisteren van dichibij, hem benaderen dagin dag
uit, in de schansen del' vuurlijn, op marsch, op rustkwartier,
in loodsen, schuilpiaatsen en dekkingen; nu hoorden we hem
lachen en spotten, zingen en sakkeren, redeneeren en philosopheeren; nu zagen we hem lijden en verduren, blij zijn en
zwaarmoedig, vroolijk en guitig, haten, verwenschen en beminnen; nu was het de geschlkte tijd om hem in al zijn ellende
en miserie, maar in zijn volle nederige heldhaftigheid tevens af
te schetsen, naar zijn trouwste beeld en ware gelijkenis.- «lijn
persoonlijk zeggen en doen, schreef Dr Paul De Keyzer heel
raak, zijn eigen woord, gesproken of geschreven, zijn spot en
zijngeest - de Uilenspiegel-geest, - invelerlei omstandigheden, waar het soms gaat om levenen dood, ziedaar de
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waardevolle gegevens, die de studie van de folklore van onzen
soldaat hoogst welkom zouden zijn» (1).
't Gold, van meet af, als een zeer opvallend feit, hoe weinig onze doorgaans met gezond verstand begaafde mannen,
zieh om heksenbedrijf, toovermiddelen, kaartenleggen, wiehelarij bekreunden. De Vlaamsche jas was meestal een positieve,
katholiekgeloovende, stoere kerel : nog zoo gauw niet zou zijn
vroomheid verwateren tot bijgeloof. Waar de Engelschman het
goed meende b. v. dat, wanneer drie « tommy '8 » hunne pijp~
of Hefst hun sigaret, aan een en hetzelfde lucifertje aanstaken,
een van hen weldra de « pijp aan Maarten» lOU geven, of waar
de « poilu», lOt verlekkerd op.« ses petits porte-bonheur »
amuletten zooals de olifantenbeeldjes van {( madame de Thebes
de Paris », « Nenette et Rintintin » en andere prulIen meer melt
openlijk en vast betrouwen vereerde, stak de Vlaamsche jas
spottend de schol.lders op.
Geen gevaar dreigde dat onze rechtbanken verpJicht zouden geweest zijn tegen· aile slag van bijgeloovigheden op te
treden en de onnoozelaars te stl-affen, .zooals zulks wei in
Duitschland gebeurde. (2) Onze militaire rechtbanken vonden
andere « misdrijven » te veroordeelen, en wij mogenons nu
slechts afvragen of zij wei even zoo beslist, in casu, tegen tooverij lOuden te velde getrokken zijn als to en b. v. tegen
Vlaamschgezindheid !
Onze jas onttrok zich niet door toovermiddelen aan de
plichten van zijn krijgsmanschap, noch liet zich door mediums
of handkijksters bei'nvloeden in het nastreven van zijn ideaaJ..
Zijn leven had hij zonder druktemakerij, zonder fatsoen, eenJ

(1) Vrij Belgie, 16 November 1917. De Folklore van den soldaat ".
(2) efr. Weltkrieg und Aberglaube » door Dr Albert Hellwig.
{<

{<
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voudig-stil maar oprecht, ten pande gesteld voor de vrijheid
van zijn Vaderland. Alhoewel eenigszins fatalistisch gestemd,
schreef hij toch nooH zijn gebeurHjk sneuvelen toe aan booze
noodlottigheid, wa-artegen ,hij zich met wijwater, medaljes of
tooverbriefjes meende te moeten beschermen. Medaljes, soms
een rozenkrans of een schapulier, bewaarden wei vele brave
!]ongens als een kostbaar kleinood van moeder, zuster of bruid;
maar zij beseften er de hoogere beteekenis van, en die heilige
voorwerpen leerden hen steeds aBe voorvallen met een wa,ren
geest van geloof beschouwen. - Slechts minder christelijk-geloovendeoorlogslui Jiepen b. v. met eenhoefijzer, toteen zegening,
in den ransel, of nagelden het ding boven aan de deur van hun
dekking in de vuurlijn; sommigen vertrouwden op de kracht van
een schutsbrief, woals de bezweringsformuul van Carolus Magnus,het gebed van de drie Koningen, Gaspard, Melchior, Balthasar, enz. Hetschutsbriefje dat ze bewaren moesten of inslikken,
werd hun onverwachts door een onbekenden toegezonden, en
nu waren ze verplicht, menigwerf-op gevaar af van ongelukken
zoo ze niet gehoorzaamden, een aantal nieuwe exemplaren af te
schrijven en deze verdeI' naar een even groot aantal personen
door te zenden. Enkelen ontvingen van hun Fransche « marraine », in 1918, den Parijschen oorlogsfetisch « Nenette et
Rintintin », - twee gekleurde wollen popjes, die ze tegen
bommen en granaten, aan den hals moesten ophangen of verbergen in hun knapzak, - terwijJ 90 % van hen die nooH naar
kerk noch kluis gingen, een heele collectie medaljes, links
en rechts bijeen gezameld, voor geen geld ter wereld, op gevaarlijke stonden hadden willen missen.
Het oorlogsleven van den Vlaamschen soldaat vertoont
dus weinig of geen verschijnselen van bijgeloovige bezieling ;
onze jas bleef, als ooriogsman, de -gezonde natuurjongen die
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zich in het Vlaamsch-vijaridig of althans Vlaamsch-vreemd
Belgisch leger in zich-zelf opsloot, zich met zijn taal- en streekgenooten van anders denkende, anders voelende, anders sprekende wapenmakkers tot zeer aanzienlijke groepeeringen afzonderde, om te kunnen leven, onbelemmerd, zooals thuis bij
moeder, naar eigen Vlaamschen volksaard.
Daarom zouden schier al de 'folklore-verschijnselen van het
Vlaamsche oorlogsleven met het streven naar uiting, - of met
de uiting zelve van eigen-Vlaamsche geaardheid gepaard gaan.
Welnu, de geaardheid, de specifieke raseigenschappen van een
volk komen in de taal van dit volk tot hun volle recht en getrouwste uiting: de faal verraadt den kultuurondergrond, de ziel en het leven van een volk. Door een redematig-volgehouden naspeuring van de taaleigenaardigheden on~er oorlogsmannen, .lOU hun ware oorlogsleven daardoor van zelf aan
't licht komen. De taal van oDze s,oldaten was de spil waarrond
geheeJ hun verneembaar zieleleven draaide, was bijgevo!g de
sleutel van hun algeheele folklore, die hier, in den ruimsten
zin, zou beteekenen : « redematige navorsching van kultureele
verschijnselen, gegrepen uit het specifieke oorlogsleven ». We
meenden dienvolgens dat het samenstellen van een soort
Vlaamschoorlogs-loquela, ter plaatse zelf waar de eiglmaardige
begripsuitingen 'over het oorlogsleven spontaan door den soldatenmond werden uitgesproken, geen ijdeJ werk zou geweest
zijn. We zouden als 't ware een museum van oorlogsvolkskunde inrichten tot weerspiegeling van 't volle, werkelijke leven
onzer jongens, die, evenals de « poilu» en de « tommy», in
de groote oorlogstragedie eene naar hun-eigen-aard-bepaalde
rol speelden. MogeUjk kon deze folklore-bijdrage voor 't nageslacht een levend gedenkteeken enteve,ns eene kostbare reJikwie
zijn van doorleefde oorlogswaarheid. Hetbelangstellend pu-
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bliek dat onze bijdrage (1) ter hand zal nemet;l, beschouwe haar
als een werk van, door en voor onze prachtige jongens, ons
Vlaamsche Volk t~r eere.
F R. EVERMAR VAN MOERE

rninderbroeder .
.(1) Soldatenleven, - eene bijdrage tot de Oorlogs-Folklore van den
Vlaamschen soldaat, - met een voorwoord van Cyriel Verschaeve. Leu-

ven, Vlaamsche Boekenhalle, Naamsche straat 87.

HET ANTWOORD V AN DEN WJJZE.

1.

De ruimte roept met grondelooze sferen.
De berg verleidt met wolkgekusten top.
De vlakte lokt met luchtdragende verte.
De zee noodt met verzuchtingslakeod sop.
Dolle onvoldaanheid doet verlangen keereli
ter breede plein na tocht door smalle slop.
Wat straks zoo fier 't geram des tijds nog tartte,
valt heden bij verachtelijken schop.
Elke ochtend schrijft een ondervragingsteeken.
Zal die dag eindlijk brengen wat hij moet ?
Elke avond spreidt een duffig doodendeken,
wen weer de geest voor schoon begoochlen boet.
Een slokje .. . en heel de beker is geledigd ...
DE WIJlE:

Wie weinig wenscht is met het minst bevredigd.

HET ANTWOORD VAN DEN WI.JZE

II.

De woede orkaant door 't woud van mijn gemoed,
waarin de hoogmoedseik ligt doorgebroken.
Tusschen bebulte stammen bloedt de gloed
van brand, door opgehitsten toorn ontstoken.
Gedachtenwolken wentelen met spoed
van waanzin, die de bergstroomen doet koken ;
en driften, lang als niet bestaand verdoken,
zijn rechtgezweept, zoo boeven door den knoet.
Kom hier, kom hier, owrake, en reik me uw toorts,
- die flauw vlamt, vergeleken bij mijn koorts opdat dra 't huis van mijn be\ager blake.
Opdat hij handenwringend voor me sta,
wijl 'k schater bij zijn staamlen om gena ...
DE WljZE :

Vergeef uw vijand. 't Is de grootste wrake.
III.

Zoo klein is al wat wil of werk vermag,
zoo kleurloos zeUs wat kunsten moeilijk malen.
Voldoening geeft slechts voedsel voor cen dag,
dat dra weer haken doet naar fijner malen.
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Voor een die kort den hemel open zag,
zijn er millioeuen die bij 't klimmeh falen.
Geen marmer maaktvan hun gewroet gewag.
De Hjd blaast hen als stof van zijnsandalen.
Harde arbeid bHjft als 't ware zonder win~
't Leven vliedt voort. Steeds is 't een herbegin
der aangedurfde taak, te groot voor 't pogen.
Het menschen-kunnen schiet alom te kort,
daar 't overa! op menschen-zwakheid hort...
DE WIJZE:

Uw doel zij Moger dan uw reik-vermogen.
IV

Van als het licht roost op de hoogste tinnen,
van als 't gekraai des haans den dag onthaaIt,
wi! ik den strijd om .'t meesterschap beginnen,
tot de avond laat in stille straien daalt.
En zoo mijn kracht bij hinderpalen faalt,
de moed laat zich door geen verweer verwinnen.
Wie thans, op 't oog nog sterk, weerbarstig paalt,
zal straks' gedwee me als machtig heerscher minnen.

VAN DEN WljZE

Van elk gevecht zal ik trofeeen garen,
en in mijn kamer naaglen aan den wand.
Bij vrede kan ik dan genoeglijk staren
op al watviei door 't mookren mijner hand.
Door 't venster zal mij glorietegenstralen.
DE WIJZE:

De grootstezege is op u-zelf te halen.

V.
0, 't scheppen van iets grootsch, dat ontzagwek[kend
zou' blii ven voor het· buigend nageslacht :
een trans, getrokken door het stout gedacht,
met klaarte of nevel gansch de wereld dekkend ...

lets dathet volk, bezorgd ter toekomst trekkend,
bezonnen mocht met weergalooze pracht,
of 't sterrenheir werd van den holsten nacht,
den schoonheidszoekers ter vertroosting strekkend.
0, al die jonglingsdrift en mannenkracht
storten in een poema, dat verbijsllert
Jijk knotsenbots, en tevens lieflijk Iijstert. ..
Een epos, waarin 't menschdom weent en lach
metgoud in 't boek der eeuwigheid geschreven ...
DE WIJZE:

Uw schoonst poema weze uw eigen leven.
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VI.
Geen dag brengt voor het worstelen verpoozen.
Het oogenwrijven wekt ook 's vijands heir.
Nauw staat het Oosi bij zonnezoen te blozen,
of wat voor slaap geweken was, keert weer.
Keert weer met al het wreede van weleer,
grinnikend om geween of zuchten-Ioozen.
Het weinig heil verdwijnt in rampenhozen,
en hagel slaat verwachtingshalme~ neer.
Wanneer dan de avond komt met stilfe-troost,
doch pluimig sluimerwuiven nog niet koost,
bJijkt, bij herdenken, 't leven langzaam sterven :
gestaag begraven van geknakt geluk,
gestaag meesleuren van verzwaarden druk ...
DE WIjZE:

GeJijk het zout, hoedt Jijden voor bederven.

VII.
'k Wil hoog de ontstoken speurdersfakkeJ torsen,
gaan over paden, die geen voet betrad,
in 't diepst van duistere ravijnen vorschen
waar nimmer 't Hcht den nacht verdreven had.

VAN DEN WIjZE

Van wetenschap de barstende aren dorschen
tot voorraad, die geen stervling ooit bezat,
en zorgen om geen droppeJtjete morsen
dat uit de k!are bron der kennis spat.
Zoo zal 'k van iedre vraag het antwoord kennen,
verstaan wat voor de scharen raaclslig rijst,
en - als met toom den hengst - de massa mennen
diekromt voor hem, wiens woord haar laaft en spijst.
De roem zal me als een koepel overwelven ...
DE WIJZE:

V66r al het buitenstaande : Ken u-zelven.
CONSTANT EECKELS.
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PETER BENOIT.
EBN KAMPIOEN OBI< NATIONALEOEDACHIE. (1)

Is dit eindeJijk het boek, het zoolang verbeide werk over
cen der meest geniaalste verschijningen van ons herlevend
volk? Zoo is de vraag die vooreerst oprijst, wanneer e~n
werk over Peter Benoit aangekondigd wordt. Vooral in mijne
jaren wordt het iets pathetieks te denken dat zulk een stichter,
zulk een kunstenaar , zulk een leven.wekker nog wachten
moet op den roem, de erkentenis die hij zoo rijkelijk '. erdient.
- In mijne jaren ... Zouden zij nog talrijk zijn degenendie
zich de Quadrilogiein de Cite, in 1864, 'herinneren? De toen
nog Jenige gestalte van den maestro, Zijl1 zwaaienden stok, de
engelenstem van Constance Tejchman~ al die aandachtige
toehoorders doortrillend, de opschudding teweeggebracht door
die kunst zoo nieuw, zoo massaal, zoo grbotsch-eenvoudig? la,
~ ls ik het aandurf herinneringen te verw'ekken uit een zooJang
vervlogen ti,id, waarom het niet bekend - met een glimlach die
nogal voc'htig wordt - dat ik, to en elf-jarig kind, echt verliefd
(1) Door Dr. Herman Baccaert.

't Kersouwke. Antwerpen.
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was op den eersten grooten man dien ik van dichbij zag, op
zijn kinderlijk gouden hart, zijne plotse ingevingen, zijne
sterke overtuiging, warme gemoedsbeweging, kortom de gansche geniale verschijning. Verliefd, lOoalseenkind dat kan zijn,
met totale overgaaf van zich zelf en verterend vuur, maar ook
niet lOnder knaging - een kindergeweten is zoo teer ! - en miin
afgod was immers een gehuwd man. Arm groot man! uit
dat huwelijk sproot al zijne ellende. Had zijne echtgenoote
maar een sprankel gehad van het geestdriftvuur dat eene reine
kinderziel vervulde, wat had den de kansen anders gekeerd!
- Indien Benoit, als zedeJijk mensch, zijn tal heeft betaald
aan de krankheid van het vleesch, wie zal durven beweren
dat zijne vrouw niet de zwaarste verantwoordelijkheid daarin
draagt?
Doeh ik ben verre van de vraag die ik, al beginnend,
stelde. En toch misschiel1 niet, want die herinneringen uit onze
vroege kinderjaren werpen een schril licht op latere levenservaringen. De kinderhlik, onbeneveld door eigenbelang en
driftenopwellingen, is zoo helder en scherpziende. Zooals
ik Benoit oordeelde in kindsheid en jeugd, zoo was hij inderdaad: een groote tusschen de grooten, een· onbaatzuchtige
dweeper met kunst en volksgrootheid, een man ult een stuk,
geniaal van opzet en sterk van overtuiging. En dit komt in een
helderlicht te staan in Dr. Baccaerfs boek. Is het dan niet
de beslissende biographie, die al de bijlOnderheden ult het
Jeven van den held meedeelt, dan is dit werk iets gewichtigers
en meer: na zijne iezing, rijst voor den geest de gestalte van
een der forsigste mannel1menners die ooit bestonden, van den
schepper eener reusachtige beweging. Ja, Peter Benoit was al
wat mijne kinderoogen in hem zagen : groot in ontwerp, groot
in daad.
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Als melSje heb ik al zijne triomfen meegevierd: eerste
uitvoering van «Lucifer» te Brussel, waar eene jubelende
menigte hem na 't onzaggelijk slot omringde ; eersie triomfanteJijke uitvoering van De Schelde te Antwerpen, waar hij met
koningsgebaar koren en orkesten ter zegepraal. leidde - de
zegepraal def Vlaamsche gedachte - ; De Oorlog in 1873,
De Oorlog op 't eerste Antwerpsche festival in 1876 - benevens
de onvergetelijke Negende Symphonie ! - het Drama Christi,
een zijner zuiverste meesterwerken, in de S1. Joris-kerk. Alles,
alles yond weerklank in ons hart, alles vervulde ons met
gloeiende geestdrift. Later zette de reactie in; de menschelijke
feilen en tekortkomingen werden zichtbaar, en de bewondering
verminderde - zelfs voor het kunstwerk. En toch, 't was de
geestdrift die klaar zag. In al de laatste jaren, tel kens ik iets
van Benoit te hooren kreeg, kwam het mij als een donderslag
treffen, hoe echt schoon en gootsch die kunst was.« Presque
un genie, » heeIt Ernest Closson eens het diepe woord gezegd,
en 't is hij ook die Benoit's treffende verwantschap met Beethoven in 't Iicht heeft gesteld.
ja, Benoit was geniaal, was een groote, en zoo in zijne
kunst, zoo in zijn leven. Onmisbaar zal voortaan Dr. Herman
Baccaerts studie zijn waar men dat wi! bewijzen. - Is hooger
lof mogelijk ?
M. E.

Antwerpen, 19 November 1919.

BELPAIRE.

DE WONDERDADIGE MEDALIE (*)

« Moeder-overste, moeder-overste, juichte zuster Hendrika, toen ze de klooster-barrak binnen stormde, de luitenant
heeft mij gevraagd voor hem te bidden ::ja zelf gevraagd. »
Haar kinderlijk-eenvoudig nonnewezentje was een lach en
een jubel, haar korte kleine handjes klapten in elkander.
« Dat is goed, kind, zei moeder-overste, gemeten en
.kalm. »
« Ik ga gauw weer terug naar hem toe, maar 'k moest het
u eerst komen zeggen. )}
« Ga, mijn kind, ik zal nu al dadelijk beginnen bidden. » .
't Zusterke in haar witte kleedje huppelde 't kortste laantje
door langs de oranjerie wier rondgesnoeide ruikerboompjes hier
~n daar een gulden vrucht van paradijselijkeweelde in 't najaarzachte licht der morgenzonne opstaken, en achter de don-

(*) Een der schetsen uit het Teringlijdershospitaal van Cap-Ferrat ~
die in mijn« Oorlogsdagen )} voorkomen.
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kere ceders draaide 't blanke kappeken om naar de officierenzaal toe.
De luitenant was een rijkemanskind uit de hoofdstad.
SpeJ en sport, maar vooral en vooruit de vele verlokkingen
van 't grootstadsleven, en een beugel vol geld hadden hem
alvroeg van altaar en haard verwijderd en gansch opgeslorpt ;
en wat van zijn eerste, kristen-huishoudelijke opvoeding overbleef was aldra in die grijze zee van onverschilligheid verzwolgen.
Toen was de oorlog gekomen, en hij was als vrijwilliger
o pgetrokken, hadals in een ononderbroken roes de eerste weken
van den veldtocht gedaan, had daarna de ijseJijkheden der
aanvangsdagen van den I]zer doorgeleefd en had dan, toch op
a vontuur, gevraagd om deel uit te maken van 't korps der autokanonniers dat in bestemming voar Rusland te Parijs werd
gevormd en gedrild.
De vroegtijdige uitspattingen van zijn eerste jeugd, de
doorstane ontberingen en Jijfsafbeulingen in de modderpoelen
der Vlaandersche vlakten, en nu'twulpsche bestaan in de Fransche hoofdstad, hadden zijn erfelijk belaste gestel ondermijnd ;
en als een kwade kater, wreed-geduldig loerde de kwaal op
hem en als het oogenblik gekomen was vatte zij hem aan en
sloeg haar gretige klauwen in beide longen te gelijk.
.
Dan was aangevangen en duurde voort de lange, stil-tragische martelie, met 't vervoer van hospitaal naar hospitaal, de
eindelooze verveling, de tel kens weeropflakkerende hoop op
beternis, de plannen voor de gene zing en het telkens weer beneden duwend in poeJen van zwarte neerslachtigheid bij een
verschen aanval der ziekte, tot hij eindelijk in 't Zuiden was
aangeJand.
Van als hij hier aangekomen was, waren de koppen bij
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elkander gestoken geweest en er werd verklaard : « Die zal
hier niet lang verblijven. »
Is het immers niet een eigenaardig en gelukkig gemoedsverschijnsel, onder dit slag van samenlevende, samenlijdende,
samenstervende zieken, 't cynieke oordeel over andermans
oordeel en de zeJfzuchtige illusie over 't eigen lot? of is het ten
slotte maar een der vele uitingen van het oer-oorspronkelijke
zelfbehoudsinstinkt dat in onberekende uitspraak over medebelasten onbewust een afleiding zoekt en vindt voor 't gevaar dat
boven 'teigen hoofd is komen hangen ? En zijn die woorden en
daden van altrutstisch dienstbewijs en zeHvergetende offervaardigheid die anderzijds onder hen gevonden worden dan
ook weer te herleiden tot een zelfde onbereikbare oorzaak ?
Wie verklaart het wat niet duidelijk in boeken kan omschreven worden, van katheders gedoceerd of in laboratoria
gefilterd : de geheime roerkracht in de grondelooze diepte van
het menschelijk wezen in gezondheid en ziekte ?
En toch, maanden en maanden verIiepen; .nu en dan scheen
een krisis of een nieuw uitzicht te voorspellen dat het einde nakende was, maar hij bleef leven : men wist haast njet hoe het
mogelijk was en als dusdanig was hij van iedereen gekend als
« de luitenant».
Wanneer de goede Zusters in 't gasthuis waren aangekomen was een glimlach op zijn triestige wezen verschenen.
« Nu zullen we beter zijn, had hij gezegd ».
Maar een sceptische trek kwam om zijn lippen en hij
voegde er bij « als ze maar niet te vee( over Sint Antonius en
over de helle zeeveren, ze moeten ons maar gerust laten ».
En Zuster Hendrika werd ten zijnen dienste geplaatst ;
een kind-engelken, liefelijk als een morgensterre. Nacht
als maanlicht, helder als een zonnestraal ; met een Jachje als
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een vergeet-mij-nietje, een blik als een open madeJiefje en een
stemmeke als een mandolieneke ; vlugjes te voete, medelijdend en vol teedere zorgen en fijne voorkomendheden als een
kleine moeder-meisje voor haar popje.
Hij had haar eerst bestudeerend Jiggen afkijken ; haar
vingervaardigheid, haar schoon gedu\d en 't altijd even
opgeruimd gem oed waarmede alles werd verricht dwongen
van lieverlede eerst zijn belangstelling, daarna geleidelijk zijn
bewondering af : zij deed niet enkel eigenhandig met een
uitgelezen stiptheid, onbedacht voor uur of Hjd, wat de dokter
had bevolen, maar wist aan alles en overa! haar eigen toets van
vriendelijkheid en goedheid te geven.
In 't begin was hij heel beleefd doch hoofsch en wat terughoudend tegenover haar.
Maar in zijn zoo eenzame hart groeide stiIaan een eerbiedige genegenheid voor haar. En die genegenheid werd van dag
tot dag sterker en de eerbied steeg hooger en hooger : hij kon
haar haast niet meer missen en aJtijd was haar wezen even
vriendelijk en haar monkel even lOet.
En nooH spra.k ze over den heiligen Antonius noch over
een enkelen heilige noch over een hemel of een hel.
Maar toen zij soms 's avonds als ze den nachtdienst deed,
nog eens kijken kwam en ze stillekens neerzeeg op een stoel bij
zijn bedde waar hij lag ie sluimeren dan deed hij soms ampertjes zijn oogen open en zag de beH~rs van haren rozenkrans uit
haar kleine handjes glijden.
Op een avond, in de dagen dat de oorlog naar zijn lang gewenschte einde scheen ie haasten, en hij zoodanig mismoedig
was geweest dat een paar tranen uit zijne groote blauwe knapenoogen, die u zoo vragend konden aanstaren, over zijn bleeke
ingevallen wangen waren gerold kwam ze weer stillekens op
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haar teentjes aJs een goede witte geest zijn kamerke binnen,
boog over zijn sponde en vroeg met stille fluisterwoordjes of
hij al sliep.
Maar hij sliep niet; ze wist het zoo goed, anders had ze
't niet gevraagd.
Ze hield in haar hand haar gebedenboek en lei 't op zijn
nachttafelken om hem eens te laten drinken.
« \\i at voor een boek leest ge daar, zuster Hendrika?
vroeg hij.
't Is geen Jeesboek, luitenant, zei ze heel eenvoudig, 't is
mijn gebedenboek ».
En voor wie bidt ge zoo altijd?»
0, voor iedereen !
Voor mij ook?
Ja zeker, voor allemaal ».
({ Voor mij hoeft ge niet te bidden, zuster Hendrika, zegde
hij; en hij bezag haar zoo doorkijkend als een grootwordende
jongen die 't Sinterklaasgeheim in zijn moeders oogen meent
te zullen lezen. Maar haar reine wezen veranderde niet; 't
lichtvonkje danste in haar dartele oogjes, en de bekende liefelijke
lachplooien Jagen om haar mond.
Maar als ze hem slaapweJ had gewenscht en hij zoo
weemoedig het « dank u » had uitgesproken, trippeJde ze gauw
naar 't kleine hospitaalkapelleken, knielde onder 't rood godslampeken en bad.
Haar hartje klopte zoo vreemd; 't was geen blijdschap,
ook geen teleurstelling: er trilde heel diep in haar liefderijk zieltjen een vreemd gevoeletje dat ze niet bepalen kon en ze bad ...
Maar in de zaal der groote zieken die nevens 't kapelJeken
was werd gekreund en ze stond haastig op en ging zien wat
het was.
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Wanneer zuster Hendrika 's anderendaags 's morgens op
de cammuniebank zat, dacht ze weer aan 't gebeurde van den
avond te. vaar en ze kreeg opeens een gedacht en haar harteken
gaf een heftigen bons.
Na 'tontbijt Uep ze naar den iuitenant en yro,eg of hij goed
geslapen had.
« Neen?»
Dan moest hij nu nag maar wat rusten- ze zou zijne
kussens nog eens goed opschikken.
*

Twee dagen naderhand Iiet de luitenant zuster Hendrika
roepen en hij zei :
{( Zuster, ge moogt nu vaar mij ook bidden, wilt ge nu
nog? »
« Maar zeker zei ze, we bidden voor iedereen en bijzonder
voor die 't ons vragen ».
En een nieuw tikkelingske van bUjdschap danste in haar
oogen, en ze liep, Jiep in een trek door de palmlaan naar
Moeder Overste : Moeder, de luitenant heeft mij gevraagd voor
hem te bidden.
*

En weer gingen de dagen vaorbij; in den gewonen sleur
en slenter van het hospitaalleven werd nu wat afwisseling
gebracht doot" de gretig gelezen nieuwsbladen die tel kens weer
andere verbazende tijdingen aanbrachten; en in ieder harte.
sprong weer met een krachtigen bons naar boven de sterke
begeerte zoa lang en zoodikwijls door afslijtende afwissehng
van hoop en teleurstellingin t90m gehouden: « Terug naar huis».
En de luitenant verslechte nu wezenijk van dag tot dag;
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zijn eetlust dIe steeds zoo goed was gebleven was nu veel verminderd en zfjn laatste krachten waren aan 't begeven.
Toen oPI een zekeren dag luidden de jubeJende klokken en
-d.averden de ,kanonnen van de kustforten hun blijde schoten
nit, vreugdevlaggen werden geheschen, zangen van geluk
weerklonken I: de oorlog was gedaan.
En de luitenant was heel droef en weende bitterlijk.
« Ik zoul mijn moeder toch nog zoo graag eens zien }}.
« Zusterl Hendrika, wilt ge beproeven een telegram te
laten zenden aan mijne moeder, dat ze moet trachten te
komen.
Maar iq de eerste dagen na den wapenstilstand was er
noch treinverkeer noch telegraafverhand tusschen de beide
land en wier Igrensgewesten met zwartgerookte puinen waren
bedekt en m¢t bloed doorsopt. En moeder ,kwam niet en er
kwam ook geen nieuws uit Brussel.
Hij lag Inu heel stil en scheen veel te den ken en te oveTpeinzen : w,nt de hooge ernst als van een lastig te nemen
besluit lag op zijn moege\eden wezen te lezen.
« Zuste~ Hendrika sprak hij tegen den middag, wilt ge aan
Mijnheer de~ aalmoezenier zeggen dat hij in den valavond bij
mij kome ».
Misschilen was het tintelingetje in haar oogjes' weer wat
1evendiger e, lichter, wellicht waren haar lippenplooikes weer
wat blijer en gaf haar hartekenachter haar witten voorschoot
een sprongsken hooger, maar hij merkte 't niet.
En de Rriester kwam.
In het malve schemergeheim sloeg een merel; boven den
tragischen westerhemel rees een rustige stet; in 't avondwindeke betoog eentrage blijventak en schuurde over't houten.
dak der barrak en in 't stille witte ziekenkamertje gebeurde de
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zalige verzoening tusschen God en den teruggekeerden zondaar.
Over zijn lange bleeke voorhoofd lag nu een schoone
nieuwe kalmte en uit zijn groote blauwe oogen sprak een zoete
rust. « Maar, zuster Hendrika sprak hij, ik wou graag wachten.
om te communniceeren tot mijn moeder hier is. »
Weer trippeJde 't witte nonneken als een meisj-e met een
kermispopje door het park naar haar overste om 't blijdenieuws
te gaan melden.
Maar Moeder uit Brussel kwam niet, nog niet, en er kwam
geen tijding, geen tee ken ; doch de luitenant was schoon geduldig al voelde hij 't leven als uit zijn mond verglijden met
zijn steeds lastiger wordende adem.
En hij vroeg weer aan Zuster Hendrika dat de aalmoezenier met Ons Heere komen lOti; maar ze moest ook moeder
overste gaan roepen en den kommandant en dien en dien.
De priester kwam met de ciborie, de kaarsjes werden
ontstoken en de waHe gerold ; en als al de anderen daar waren
liet de luitenant zijn trage blik rond het kamerkengaan, vroeg
met een handgebaar om stilte en sprak met een stem die luide
klonk en langzaam van zekerheid, en wier klank en klem ons
allen verbaasd deed naar hem op zien.
({ Vrienden ik moet u eerst en vooral zeggen dat de daad
die ik gepleegd heb en plegen ga, alhoeweI in tegenstrijd met
wat ik vroeger aJtijd zegde en deed niet ingegeven is door vaar
of vrees ; neen, ik heb geer; schrik van de Clood !
Ik heb getwijfeld, en lang, lang nageqacht en overwogen
en wat nu gebeurt is de uitslag van mijn overpeinzingen: ik
houd er aan u eerst dit te zeggen.
Ik wilde dat mijn terugkeer openbaar geschieden zou
opdat hij dienen moge tot uitwissching van de zondige daden en
gezegden uit mijn vroeger leven die ook op anderen zeker
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invloed hebben uitgeoefend. Denkt er allen wei over na, gij die
ook ziek zijt, en gij bijzonder, mijn goede vriend Adolf, die
even als ik kristelijk werd opgebracht en ook van dien weg
schijnt afgedwaald te zijn ; denkt wei na over wat ik nu doe
en u zeg. »
StH aan was hier en daar een krop in de keel gestegen of
een traan in een oog komen blinken.
't Was ook alles zoo geheimzinnig: de knielende officieren,
de witte nonnekens rond den priester met de heilige spijze in
zijn handen.
« Ik heb dit tweede deel van mijn bekeering uitgesteld
omdat ik hoopte en verlangde dat mijn lieve moeder hier zou
tegenwoordig zijn, opdat zij getuige z01;1de geweest zijn van
mijn geluk : want ik ben gelukkig, volkomen gelukkig ..
Maar de goede God, ik word het gewaar, heeft mijn uren
geteld en 't einde is niet ver meer af.
Ik vraag Hem nu maar een gunst meer, zoo nogwat te
mogen leven en bewust zijn, om door niijn gebed en 't goede
voorbeeld in de mate van het mogelijke het kwaad te herstellen
dat ik vroeger bedreven heb, en als het toch kan zijn mijn
Iieve moeder nog eens te zien opdat zij vast weten zou wat ik
gedaan heb, ik die wellicht ook er schuld aan heb dat zij den
weg ter kerke heeft verleerd. })
Hij sprak al die woorden uit met een kracht en klaarheid
ongekend ; we hoorden goed dat ze waren voorbereid en in
volle redeneerende kracht uitgesproken.
De stilte werd haast geluid.
De spanning vanhet oogenblik was tot het uiterste gedreven. 't Was een van die onvergelijkelijke stonden waarin elk
een na een poos verlangt naar een gesproken woord of een geplogen daad of een gelukkig toeval die roering brengen kunnen.
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Toen ging Op eens de bel voor 't avondeten der soldaten
en of schoon voor geen van ons dit signaal iets te beteekenen
had voelde elkendeen als met bJijdschap dat de stemming verbroken was.
Door een paar werd nu gekucht. een blies zijn neus en de
meesten waren intusschen aan 't snikken g{~gaan.
De priester rees op en gaf hem de heilige Kommunie en
zalfde zijne handen en voeten in het laatste Sacrament.
Toen 't gedaan was zag hij zuster Hendrika opstaan en
bemerkte de vochtige glinstering in haar oogen.
« Zuster, zei hij, Iieve kleine zuster Hendrika, ge zijt een
engel; ik bedank u openlijk voor wat gij voor mij gedaan hebt;
weet dat gij een ziel hebt gered ...
» Ween niet zuster, ween toch niet.
« 't Is van louter vreugde dat ik ween, luitenant, sprak het
zusterke. »
Door haar traantjes heen blonk weer haar Jiefelijkste
glimlach, en iets buitengewoon lOets trilde in haar stemmeken.
« Dan is 't goed, f1uisierde hij. »
.
Hij vouwde zijn lange magere blan.ke handen saam, sloot
zijn moee oogen en bad.
Zwijgend stond iedereen op en ging onder den mdruk van
wat was gebeurd elk zijn weg; de zieke officieren naar hun
kamer, de zuster en de overste met den priester naar de kapel.
••
In den laten avond ben ik weer bij hem gegaan; hij vroeg
mij dat voor een nacht, juul, zijn uitverkoren ziekediener bij
hem mocht blijven, dat de zuster moest 1·usten.
luul, de brave jongen stemde toe we Heten hem stH.
Rond middernacht kwam luul naQ.f mijn kamer, en diep
bewogen, hij de verminkte Yzerheld zegde hij :

en
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Dokter, 't zal 't eindeken zijn, de luitenant zou u graag
nog eens zien. }}
Ik ben dadelijk gegaan.
Wijl ik de trappen afdaalde zag ik aan den donkeren einder
de felle liehten van een groot schip verglijden over de veilig
geworden wateren waarop het over enkele dagen slechts in
volslagen duisternis werd gevaren uit vrees voor opduikende
verdelging : 't was als een zeker teeken van den terugkeer van
goede oude dingen uit voorbije tijden.
Ik luisterde even naar den hijgenden adem van Adolf in
't ander kamerken en stak voorzichtig luitenants' deurken open.
« Dokter, fluisterde hij met moeite toen ik bij hem was, 't is,
niet om van u nog een ambtelijke dienst teo vragen, er is niets
meer te doen ; maar ik wist niet goed meer of ik u bedankt had
voor wat ge voor mij met zooveel geduld en toewijding gedaan
hebt. .. BHjf hier nu nog wat bij mij, dokter, houd mijn hand
vast - goed vasthouden - zoo ja, dat ik wete dat gij hier zijt,
want ik zie u haast niet meer. »
Ik vatie zijn klamme vingers en drukte ze, zat een poos.
roerlo0s hem aan te staren en zag zijn laatsten adem zachtjes.
over zijn witte Jippen verschuiven.
«

*

, Was hij geen held even zoo grootsch als degenen zijner
makkers die tot het uiterste geprikkeld door al de toebereidselen tot een aanval, eindelijk in onbewuste roes de loopgraven
uitsprongen en 't vijandelijk vuur instormden en vielen, hij die
daar maanden en maanden met zijn heldere geest en klaar
verstand 't vooruitgaan van zijn kwaal had overpeinsd en in de
onontkomelijke eindperiode de groote beslissing had genomen
en zijn Reis had voorbereid ?
*
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Weet ge, moeder overste, wat ik gedaan had zei zuster
Hendrika? ik had een medalieken van den scapulier in zijn
hoofdkussen genaaid . »
Dr ALB. VAN DRIESSCHE,
(Bert9 Van KaJderkerke)
Fransche Riviera, November '18.
«

ALBERTINE STEENHOFF-SMULDERS.

IX
Met haar tweeden historischen roman : «Jacoba van
Beyeren» blijft Mevrouw Steenhoff-Smulders haar werkwijze uit
«Jan van Arkel » getrouw. De sfeer en het kader zijn in beide
romans ongeveer dezelfde: de tweede speeIt van 1415
tot 1436. Veel is er op die honderd jaar in's lands costuymen
niet veranderd .
Toch duff ik niet te zeggen dat die tweede roman volkomen
op dezelfde hoogte als de eerste staat.
Het tegendeel zou waar wezen moest alles zoo goed zijn
als het eerste hoofdstuk: die heerlijke jacht en dat heerJijke
jachtfeest.
Hier speelt de fantasie zoo harmonisch met de historie
saam dat al dadeJijk de meest mod erne eisch van Dr Prinsen
aangaande de atmosfeer in vervulling gaat.
Wat den inhoud betreft: elk Nederlander, 't zij uit Holland
't zij uit Vlaanderen, heeft uit zijn lagere school iets van Jaco-
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ba's leven onthouden, en is in zijn verder onderwijs getroffen
geweest door lotgevallen die haar in haar kort bestaan 's Jevens weI en wee zoo intens hebben doen smaken. Mevrouw
Steenhoff heeft die lotgevallen behandeJd naar het beste werk
dat over Jacoba geschreven werd : dat van Loher. (1)
Een algemeene grief tegen dezen roman is dat Mevrouw
Steenhoff te onmiddellijk onder den indruk van haar lectuur
heeft gearbeid. Het boek van den geleerde is haar al te zeer een
Mentor geweest; de kunstenares is niet genoeg haar eigen
vrijen gang gegaan en heeft zich niet los genoeg gevoeld van
den wetenschappelijken vorscher. Zoo krijgen we in dit boek
te vee I en te weinig :
Te veel, veel te veel geschiedkundig-documentarische
bijzonderheden, die slechts hem aanbelangen die vernemen wi!,
hoe de zaak zich nu wezenlijk heeft toegedragen, maar die
overtolligheden of hindernissen zijn nu waar het geldt een
roman.
Te weinig; denk even wat oudere kunst, die van
Mevrouw Bosboom-Toussaint b. v. van dit Jeven zou hebben
gemaakt. Hoe ze partij zou hebben getrokken uit die dramatische volheid, waarvan hier de beste momenten eenvoudig zijn
aangeduid in plaats van uitgewerkt.
Daarbij komt nog een doorloopend psychologisch tekort ;
Hoe blijft die schandere Jacoba gesloten voor het denkbeeld dat
haar vader ten slotte de oorzaak is van haar ongeluk, daar hij
Willem van Arkel zoozeer heeft gegriefd ?
Maar, naast die velerlei stof tot bedenking, wat al bladzijden
voor fijnproevers: Jean van Touraine, de zwakkeljng, Jacoba's
eerste man, die straks op tragische wijze uit het leven ver(1) Verschenen in twee bundeIs, in 1869. --- Dr Nuyens gaf over dit
werk breedvoerig verslag in « Onze Wachter ».
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dwijnt. Het sterfbed van Willem, Jacoba's vader. Hetiestijn
aan 't Brabantsche hof, en de schandelijke bejegening der Hollandsche en Henegouwsche adelvrouwen. Het afscheid van Jacoba en Humphrey van Glocester, die haar zijn trauw belooft.
Frank van B0rselen's verlossing uit Rupelmonde. Jacoba's
ontvluchting uit Gent. Dit laatste vooral een kranige proef van
Iiteraire kracht :
In de eerste dagen van Juni was Jacoba binnen Gent gevoerd, en
liep bijnaten einde toen Heer Diederik van de Merwede, die
eenmaal Geertruidenberg zoo dapper had verdedigd, in groote opgewondenheid de hooge zaal van het kasteel te Schoonhoven binnentrad, waar
verscheidene edelen en ridders bijeen' waren, die zich daar des avonds,
wanneer/tenminste geen nachtelijke tochten ondernomenwerden, bij de
wijnkan en het spel vermaakten, of plannen beraamden v.oor nieuwe uitvallen. Achter Heer Dirc ging een dienstman, wien men 't kon aanzien dat
hij een lange en vermoeh;nde reis had gemaakt, en het werd in de groote
zaal plotseling stil, want ieder wachtte in spanning wat gewichtig nieuws
de bode mocht brengen. " Krijgsmakkers! » riep o.e Heer van de Merwede
,luide,» deze goede, getrouwe man is door allerlei gevaren hierheen gekomen en brengt ons een boodschap van onze genadige Vrouwe Jacob!
Allen verdrongen zieh' om den spreker, men juiehte, en riep wild dooreen.
« Laat hooren, heer Dire, laat hooren wat de Gravin schrijft. »
« Het was te gevaarlijk geweest den bode ,een schriftelijke kondschap
mee te geven, daar hij elk uur gevaar liep in's vijands handen te raken.
Hij komt ons dus zeggen wat zijrt gebiedster hem zelve toevertrouwde,
spreek, Joost, en doe de heeren weten wat gij mij hebt medegedeeld «.
De man plukte aan zijn beslijkt wambuis, en zag onbeholpen om zich
heen. « Ik ben niet gewoon voor zooveel edeleridders te spreken », zeihij
ten laatste, maar ik zal traehten de juiste woorden te herhalen die mijn
meesteresse mij den Heer van de Merwede bev:afover te brengen. Zij
zeide:
«Zeg mijn getrouwe vriend dat ik nog slechts luttel dagen hier te Gent
zal toeven : dat de Hertog van' Bourgondie, bevJ;eesd wijl velen van mijn
onderdanen opnieuw mijn zijde kozen, het niet v:eilig acht dat ik in de nabijheid blijf. Men wil mij naar Rijsel voeren, en vandaar naar een ontoegankelijk bergslot in Savoye, opdat ik daar vergeten zal sterven. Ik weet
:<
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niet waar hulp te zoeken, en nu bid ik mijn getrouwen en dapperen vriend,
al mijn vrome ridders te Schoonhoven, bij hun ridders eer en bij aIle heiligen Gods, dat zij de dochter van hun Heer en Her1tog niet zullen verlaten
in haar uitersten nood ,>
Het bleef doodstil in de zaal toen de manzweeg. Een diepe ontroering had zich van allen meester gemaakt. Die smeekende woorden hunner
jonge Vorstin, overgebracht door den eenvoudigen lansknecht, die zijn leyen gewaagd had om ze hun te herhalen, riepen ieders geestdrift en riddertrouw wakker. Daarop riep men wild dooreen : men zou optrekken om
de Gravin te bevrijden ; men zon haar ontrukke:n aan den Bourgondier.
Hoe! zou Holland dulden dat men zijn vorstin wegvoerde naar een vreemd
land, am haar in gevangenschap te doen versmachten ? Neen. neen, wan~
neer dat werd, zou ieder ridder, ieder poorter, 't gansche Iandvolk, op~
staan en hun overmacht ZOll den Kabeljauw verpletteren.
Men riep om helm en harnas, als wilde men dienzelfden avond, zoolang als men daar te samen was, uitgaan en naar Vlaanderen oprukken,
totdat Heer Dire, die intussehen zieh had neergezet, met het gevest van
zijn zwaard op tafe! bonsde, en met donderende stem riep dat hij spreken
wilde.
,( Hebt ge allen de bezinning verloren ? » riep hij toen het eindeJijk
stil werd.
« Wat denkt gij eigenlijk? Oat wij met onze kleine macht opeens in
staat zijn den vijand te dwingen en onverlet tot Gent kunnen komen om
onze landsvrouwe te bevrijden. Ja, wanneer wij het zoo lieht met den
Bourgondier konden klaarspelen ? »
(( Maar wat dan? » riep een der jonge ridders onstuimig.
« Moeten wij dan waehten tot onze genadige Vronwe: buiten ons bereik is gebracht ? •
« Neen, zacht wat! We moeten met beleid enomvoorzichtigheid te
werk gaan.
Zooals deze goede man met de grootste voorzorgen tot ons is doorgedrongen, zoo moeten wij met list en overleg handelen. Niet vele ridderzwaarden zijn hier noodig, maar een paar voorzichtige, onversaagde mannen, die onder een of .andere vermomming in Gent zien tekomen en hun
leven veil hebben voor Vrouwe Jacob. "
Toen hij zweeg, heersehte er nogmaals stilte in de zaal. lets anders
was het met zwaard of lans uit te trekken en te sterven in het midden der
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wapenbroeders; welk ridder zou zull): een dood vreezen ? Maar zich blootstellen om als een slechte dorper te worden neergeslagen, om als spionin
wreede pijnen te moeten sterven, was het wonder dat ook een stout hart
daarvoor terugschrikte ?
Maar niet lang duurde de stilte.
In een hoek bij de schouw zaten twee jonge ridders, die zich met het
sehaakspel had den vermaakt, maar bij het binnentreden van Heer Dire,
conine en roc vergaten. Zij spraken nu zacht met elkander, en plotseling
stond de een op en riep luide :
« Heer van de Merwede, gij hebt goed gesproken en g' hebt reeht.
Aileen door list 'is iets te winnen. Ongetwijfeld, wij allen die hier zijn,
willen goed en bloed voor onze Vorstin geven, maar een beproefd en
hooggeboren edelman past het ridderszwaard beter dan de vermomming.
Mijn vriend Aernout en ik, wij zijn jong en wij moeten onze sporen nog
verdienen. Laat ons gaan, en wij zullen trachten Vrouwe Jacob ongedeerd
naar hier te brengen. )}
Hij die zoo eenvoudig en mannelijk sprak, was Voss van Delft, en
zjjn vriend was Aernout Spierinek van Aelborg. Een daverend gejuich be,
groette hen; ieder der aanwezige ridders bood hun zijn paard of zijn geld!;leurs aan, om in de stoute onderneming bij te dragen. Zij besloten nog
dien eigen avond te gaan, zochten vier sterke paarden uit, belaadden twee
ervan met koopwaren en trokken als reizende handelaars naar Gent. In
Antwerpen lieten zij den meegenomen dienstmal1 achter, die daar voor een
reiswagen zorgde, waarin hi] allerlei levensmiddelen borg, ell'ook vrouwenkleeren zooals de burgervrouwen uit dien omtrek droegen.
" Toen de jongelieden te Gent waren aangek$men en hun intrek in een
herberg hadden genomen, was het groote be~waar, hoe zij de Vorstin
zouden kunnen meld en dat haar verlossing n~bij was. Het kleine hofgezinde mocht niet buiten de muren van Gravesteen komen, en er
viel niet aan te den ken om zelf daar binnen te sluipen. De gewaande
kooplieden bespiedden van den vroegen morgen tot laat in den avond
allen die in- of uitgingen, om een geschikt persoon te vinden die zij
konden vertrouwen. Nu waren in een der leege zalen van den ouden
bureht twee sehilders, Jan en Hubert van Eye~, bezig aan een altaarstuk
dat de Hertog van Bourgondie hun besteld had i DageJijks zagen de jonge
ridders hen komen en gaan, en zij popelden van verlangen hen stoutweg
aan te spreken, want het kon wei niet anders of zij moesten de Gravin
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dikwijls ontmoeten, voor wie het in haar eenzaamheid een troost moest
wezen de schilders aan hun kunstwerk bezig te zien en zich met hen te
onderhouden. Maar de beide broeders waren ernstige mannen en zeer in
aanzien bij hun medeburgers. Aernout en zijn makker vreesden daarom
te meer, dat zij hun niet ter wille wuden zijn en allicht het plan wuden
doen mislukken. Doch met de schiJders kwam er ook een jong knechtje,
die hun benoodigheden droeg, en hun ook vesperbrood brach1 wanneer
zij met de lange zomerdagen tot's avonds laat aan hetwerk bleven. Dit
knechtJe hielden de ridders in het ~Og, en nu wilde een gelukkig toeval
dat Voss van Delft den knaap eens schreiend in een naburige straat trot;
- hij had eenige geJdstukken verloren en vreesde 'de verwijten zijner
m;;esters. Voss hielp den knaap uit den nood,. en wist hem nu ook spoedig
te bewegen in hun herberg te komen om daar een kruik Vlaamsch bier
te drinken. Toen zij nu bemerkten dat de jongen eenvoudig en weI te
vertrouwen was, begonnen zij hem over hun plan tespreken, en had den
hem spoedig gewonnen. Hij had deVorstin, die dikwijls het werk van zijn
meesters kwam bezichtigen, meermalen gezien, en wilde haar gaarne
helpen, te meer daar de beide ridders hem verzekerden dat hij niet het
minste gevaar liep, wanneer hij het slechts slim wist aan te leggen.
Men moest snel handelen, en reeds den volgenden dag ontving de
kleine Gilles een pakje dat hij de Gravin onbemerkt moest overhandigen.
Daar de jongen verteld had dat Bartraad van Assendelft steeds bij haar
meesteres was, beg rep en de beide jonge lieden dat Jacoba zich van deze
trouwe vriendin niet zou willen scheiden. Daarom hadden zij voor haar,
evenals voor de Vorstin, de uitrusting van een lijfknaap gekocht; zij
hadden er een briefje bijgevoegd, dat zij iederen avond wanneer de
duisternis gevallen was met goede paarden buiten de poort zouden zijn.
De Vorstin wist nu genoegzaam dat de afgesmeekte redding nabij
was. Dienzelfden avond reeds, toen het duistet was geworden, reden
twee koopJieden buiten de wallen voor de Hoofdpoort op en neer. Ieder
van hEm hield nag een gezadeld paard- aan den teugeJ. Mocht ook een
krijgsman of poorter die op dit late uur de stad nog verliet naar hen
omzien, die gingen toch zonder argwaan na den gewonen avondgroet
gewisseld te hebben verder. Men was daar ver yan krijgsgewoel, en de
beide mannen zagen er volstrekt niet verdacht uit.
't Werd intusschen altijd later, en de vrlenden voelden zich steeds
onrustiger. « Het zou wel wonderlijk zijn wanneer de vlucht reeds dezen
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nacht aan de Vorstin gelukte ", zei Voss van Delft; « maar morgen wordt
het gevaarIijker als wij opnieuw onzen post betrekken. Dat moet weI in
het oog vallen ».
«Ieder uur is er feitelijk meer kans om ontdekt te worden ", meende
de andere, « wanneer we hier zoo lang op dezelfde plek bIijven. En OTIS
verder wagen, dat gaat ook niet. Hoe licht zouden de Gravin en de jonkvrouw in de duisternis een verkeerden weg inslaan ! ~
Telkens wanneer'zij gedruisch aan de poort hoorden, reden de ridders
naderbij, en bleek van angstige verwachting zagen zij wie er naar buiten
kwam. Maar tel kens werden zij teleurgesteld. « Dat gaat zoo niet langer ;
wij zullen de aandacht trekken; we moeten kalm blijven, vriend », zei
A.emont Spierinck eindelijk, hoewel hij zelf van louter opwinding bijna
niet stil in 't zadel kon blijven. «Wij zullen hier ter zijde gaan in de
schaduw ; de maan komt op, en wij kunnen iedereen zien die de poort
uitgaat zonder zelf in het oog te vall en ».
Daar stonden zij, en telden elk kwartier, dat de zware stadsklok ver
in het rond deed weergalmen. 't Had elf UUl' geslagen toen de poortdeuren
weer knarsten op haar hengsels. Over den hals van hun ros gebogen
zagen de ridders nit. Daar gingen twee slanke pages in het maanlicht. Zij
liepen even met flinken tred voort, maar toen bleven ze als aarzelend
staan.
Reeds greep Voss van Delft zijn paard vaster bij den teugel, maar
Aemont wenkte hem tot omzichtigheid. 't Was mogelijk, 't konden vreemde
lijfknapen wezen ; of ook - de toeleg had ontdekt kunnen zijn en dit
een valstrik.
« Holland!» zei hij halfluid. Een der edelknapen wendde zich· haastig om
en het maanlicht viel op de trekken der Gravin van Holland en Zeeland ...
't Was vier dagen later. De stad en de burcht van Vianen lagen nog
in de grauwe schemering, maar het Oosten giansde reeds van den
komenden dag. Niemand waakte, dan hier en daar een schildwacht op de
mul'en en in den burcht de torenwachter, die uit een der schansgaten
geleund den weg naar Heukelom opstaarde, waar zijn geoefend oog een
donker voorwerp zag vool'tbewegen dat langzaam nadel'de. Toen het
dichterbij kwam en ook de scheme ring mindel' grauw werd, ontdekte hij
een reiskar zooals men in die streek weinig zag, die op de burchtpoort
aanhield in plaats van verder te gaan naar de stad. Het gespan zag er
onaanzienlijk genoeg uit, maar hij blies den horen en deed de wachters
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uit hun slaap opschrikken om de valbrug neer te laten en de pOOlten te
openen. Heer Hendrik van Vianen zelf kwam op het binnenhof geloopen,
want alles kon in de onrustige oorlogsdagen goede of slechte tijdingen
brengen, en ieder der Hoeksche edelen wachtte ook in angstige spanning
den uitslag van de vermetele paging tot redding der Vorstin, waarvan het
volk onkundig was gelaten.
Toen dan ook zijn dienaars hem boodschapten : cHeer, het schijnt
een arme reiswagen te zijn met eenige Vlaamsche koop/ieden », geraakte
hij tot verbazing der knapen in groote opwinding, en zond een van hen
tot de dienstmaagden der burchtvrouw, opdat zij de meesteresse spoedig
wekken zouden en helpen kleeden. Hij zelf ging tot aan de poort, en zag
hoe bij met linnen gedekten wagen twee poorters standen in besmeurde,
met stof bedekte kleederen. Zij deden twee jonge Vlaamsche pachtersvrouwen uitstijgen; en terwijl de burchtheer vol vreeze en hoop nog
onbeweeglijk staan bleef, kwamen zij reeds het binnenplein op, en de
jonge man die met de muts in de hand een der vrouwen tot hem voerde,
zei hij op bewogen toon : «Heer Hendrik van Vianen, ik breng u onze
meesteresse, gravin Jacoba, die uw gastvrijheid komt inroepen )'. Toen
wierp de getrouwe Hoeksche vriend zich voor zijn vorstin op de knie,
kuste haar hand, en voerde haar opgetogen van vreugde tot zijn vrouw ».

Wat een sprong vooruit sinds «de Gek van's Gravenhage» (1846) door' onzen Vlaamschen tooneelschrijver Van
Peene!
Voor de laatste dagen van Jacoba ZOLl 't weI de moeite
loon en Mevrouw Steenhoff's treffende bJadzijden te leggen naast
Albert Verwey's tooneelstuk «Jacoba van Beieren », dat verscheen drie jaar v66r dezen roman, en dat alles weer op zijn
Verwey's zoo Potgieteriaansch-verstandelijk voorstelt, terwijl
Mevrouw Steenhoff Hever laat sprekengeJoof en gemoed.
Mevrouw Steenhoff zal het prettig vinden eens in een vrij
uurtje een ouden roman over Jacoba op te slaan, ten minste zoo
die daarergens in Nederland nog te achterhalen is. Want schaarsch
is het werk geworden, hoezeer het ook nog een tijdjeJang onmiddellijk na zijn verschijnen, populair is geweest. Ik bedoel het
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driedeelige:« Jacqueline of Holland, a historical Tale by Thomas
Colley Gratham. London 1831.»
Zoo fijne bladzijden als in haar eigen werk zal ze er vruchteloos in zoeken ; maar het samenstel is steviger, en is doordrenkt
met die romantische kleur, die door Gratham bij zijn meester
Walter Scott was geborgd. Bet is een gezond geheel, dat
beter lot verdient dan de algehee\e vergetelheid. Maar de inleiding mag een Nederlander overslaan : ze is niet van aard om
hem in een stemming te brengen die tot verder lezen noopL
Deze vriend en beschermeling immers van den eersten
Belgischen Koning heeft Holland bepaaJd door Leopoldische
oogen bekeken ...
JUL. PERSYN.

HESTORISCHE KRONIEK.

Onze Vaderen Ie Rome.

Om nu eens in den breede een actueel onderwerp te behandelen :
zoo even verscheen van de. hand van's pauzen huisprelaat Mgr. Maurits
Vaes een uitvoerige behandeling : Les fondations llOspitalieres jlamandes
it Rome du XV" au XVIIIe siecle (1), en haar actualiteit bestaat hierin, dat
ze mede totgrondslag kan dienen voor de aanspraken die Hollanders en
Belgen ter gelegenheid van de ontbinding.cler Oostenrijksch-Hongaarsche
monarchie op de inkomsfen van een paar dezer fondatH!n, welke in
vreemde handen verdwaalden, zinnens zijn te do en geld en .
Een prachtige studie is het, maar zoo wetenschappelijk sober dat
maar weinigen haar van a tot z zullen doormaken. Wie leest VOOI' zijn
genot - en dat doen wei de meesten ~ heeft immel's een hekel aan
droog-droge opsommingen van namen en datums, aan telkens hernemende lijsten van te Rome verblijvende landgenooten, aan overvloedige
voetnota's, aan tallooze verwijzingen en aan aile ander documentair appac
raat dat nochtans de vreugde uitmaakt van den geleerde en den geduldigen navorscher het beste bewijs levert van den ernst en de degeUjkheid
van een werk. Tot een gezelligen roman zullen we den Benediktijnerarbeid van Mgr. Vaes wei niet kunnen omzetten; ecloch we zullen ons
best doen om er in sierlijke plooien de hoofdlijnen van te doen uitkomen
(1) Rome-Parijs-BrusseI, 1914. Dit jaarcijfer worde verstaan in dien
zin dat de studie gezet lag reeds voar het uitbreken van den oorlog ; zij
kwam echter slechts in 1919 voltooid van de pel's.
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op gevaar af van menige omstandigheid van belang te verzwijgen.
Misschien noopt ons schema dan weI de weetgierigste onder de Warandevrienden tot kennismaking met het boek in zijn geheel.
I.
Van wie er eigenlijk spraak is als we zeggen: onze vaderen te
Rome? Hoofdzakelijk, natuurlijk, van menschen die afkomstig waren uit
de streken die Iiggen op den bodem van het huidjge Belgie, - hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend. Immers die menschen leefden in staatkundige
groepeeringen welke verder reikten dan onze tegenwoordige grenzen,
zoodat wie voor hen broeders waren, voor ons vaak vreemden geworden'
zijn of zelfs - en God moge 't beteren! - onvergeetbare vijanden. Al
wat in de middeleellwen ten Westen lag van Dender en Schelde was
feodaal afhankelijk van Frankrijk zooals wat zich Oostwaarts daarvan uitstrekt afhing van het heilige Roomsche keizerrijk van Duitschen starn. Links
van de Schelde hieten de bewoners Vlamingen, in 't Italiaansch Fiamminghi, al waren eronder hen wier taal ook Romaansch was, terwijl die rechts
van denzelfden stroom huishielden den naam droegen van Duitschers,
Teu/ones in het Latijn en in het Italiaansch Tedeschi, onaangezien of ze
Duitsch spraken of Vlaamsch of Waalsch. Het eenige onderscheid dat
onder hen werd gemaakt was dat van Nederduitschers - onder dien
naam begreep men ongeveer al de volkeren die langsheen. den Rijn
woonden en verderop naar het Noorden, laten we zeggen Noord-Nederlanders, Zuid-Nederlanders (Brabanders, Limburgers, Luikenaars), Westfalers en Rijnlanders - en Hoogduitschers, zegge Beieren, Saksers,
Oostenrijkers en zoo verder. Beide groepen konden het over het algeme en niet te best met elkaar vinden: de Hoogduitschers waren veel
nauwer aan het keizerrijk onderworpen dan de Neerduitschers ; zij waren
hooghartiger en door hun gesiotenheid van taal vormden ze gemakkelijker
een afgezonderd geheel ; omgekeerd hadden de Neerduitschers een meer
cosmopolitische strekking en door den band waren ze ook welstellender
omdat ze behoorden tot een reeks gouwen die door hun natuurlijke
ligging op een grooteren rijkdom waren aangewezen.
Al die bijzonderheden hebben hun belang waar we de drie groepen,
Vlamingen, Neerduitschers en Hoogduitschers, weervinden, hetzij als
reizigers, hetzij als bewoners, in de eenwige stad.
Rome heeft ten allen tijde een bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend op de bevolkingen van het Noorden. Meer dan ooit deed het dat
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in de middeleeuwen, wanneer de opvolgers van Petrus er den vollen
glans hunner heerlijkheid ten toon spreidden. GeesteJijken trokken er
heen in overvloed om er rijkbezoldigde bedieningen te vinden aan het
pauselijke hot met zijn wereldomvattende, breeduiltgetakte administratie ;
handwerkers en ambachtslieden van aile slach waren verzekerd, mits
vaardigheid en bekwaamheid, er een schoonen stuiver te kunnen verdienen, en geheel het jaar door was het om het graf der Apostelen een
gaan en komen van bedevaarders tot voldoening hunner devotie, van
zaakgeJastigden vool' het regelen van hun ondernemingen, van kerkdienaars op zoek naal' beneficien, dat van de pausenstad waarlijk het
centrum maakte der katholiciteit.
Al kenden de middeleeuwen ter wille van de groote eenheid der
toenmalige wereldbeschonwing minder dan wijde afscheiding tusschen
de volkeren die het gevolg is onzer nationalistische opleiding, toch is het
gansch natuurlijk dat in de groote wereldstad landgenooten zochten naar
landgenooten om elkanders vl'eugden te deelen, elkanders belangen te
dienen, elkanders ellenden te lenigen. Nationale vel'eenigingen kwamen
aldus tot stand, en omdat in dien tijd het tijdeIijke nooit gescheiden werd
van het eeuwige en het eeuwige nooit van het tijdeJijke, droegen ze aile
tegelijkertijd een godsdienstig en een sociaal karakter: congregatien waren
ze met kerk of kapel, maar ook maatschappijen van onderlingen bijstand
op het gebied van den arbeid en op het gebied van de kunst, en zelf~
bureelen van weldadigheid vool' de noodlijdenden en de behoeftigen.
Vier van zulke vereenigingen werden te Rome voor onze vaderen
gesticht. Een ervan, die tot patroon he eft den heiligen Julianus, is uitsIuitend het werk der Vlamingen; twee ande:re, Santa Maria dell'
Anima en Santa Maria in Campo Santo, zijn tedanken aan het initiatief
van Neerduitschers, zoo nochtans dat de Hoogduitschel's er niet worden
uitgesloten en· dat zelfs de Vlamingen bij gelegenheid iets tot hunne
ontwikkeling bijdragen; de vierde stichting, eindelijk, uitsluitend van
Luikschen oorsprong, draagt den naam van Collegio lieggese. Een korte
blik op de geschiedenis van elk hunner tot op het einde der achttiende
eeuw weze het onderwerp dezer verhandeling.
II.

Papier is verduldig en steen ook. In een berucht opschrift uit de
achHiende eeuw, dat thang, nog prijkt op den voorgevel van San Juliano
dei Fiamminghi, wordt verteld dat de stichting opklimt tot het jaar 713.
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Erg onwaarschijnlijk. In 713 regeerden nog de Iaatste Merovingers en het
zou nog veertig jaar aanloopen eer Pepijn de Korte paus Stephanus II
zou ter hulp snellen tegen de Lombarden van Aistolf : ongetwijfeld waren
de betrekkingen tusschen de Scheldeboorden en Rome op dit oogenblik
nog uiterst gering. Dat er tijdens het laatste kwartaal der achtste eeuw
onder den naam van scholae in de· Tiberstad koionien bestonden van
Noorderlingen, bij name van Franken, Friesen en Saksers, is. evenwel
onbetwistbaar en even onbetwistbaar is het dat omstreeks de twaalfde
eeuw tal van « 'passantenhuizen » of herbergen onder de bescherming van
den heiligen Julianus ten gerieve der bedevaarders langsheen den weg
van Vlaanderen naar Rome werden opgericht. De grondslagen der stichting dagteekenen in ieder geval van uit een zeer hooge oudheid engeen
twijfel Hjdt het of hare herinrichters in het begin der vijftiende eeuw de juiste datum is 1444 - beschikten voor het opstellen hunner standregelen over de ondervinding van een belangrijk verI eden.
Drie soorten van menschen dienen steeds bij het uitpluizen van de
geschiedenis der nationale groepeeringen te Rome in het ·oog te worden
gehouden : de stichters en weldoeners die door hunne giftelt het op~
richten of in stand houden van een centruin, kerk of hospitium, mogelijk
maken : de beheerders die met het bestuur der inrichting gelast zijn en de
behoeftigen van aIle slach tot wiervoordeel hare inkomsten besteedworden.
De fondsen voor San Juliano werden in de vijftiende eeuw uitsluitend
bezorgd door belangstellenden uit Vlaanderen die, hetzij als curialisten
of hooge ambtenaars van het pauselijk hof, hetzij als kooplieden, te Rome
verblijf houden ; in de zestiende eeuw komen daarbij eenige belangrijke
giften uit Henegouwen, Fransch-Vlaanderen, Namen ; in de zeventiende
eeuw verschijnen weer· uitsluitend Viamingen terwijl in het eerste
decennium van de achttiende eeuw de lange rij weldoeners besloten
wordt door Michiel Caron uit Artesie en Niklaas van Haringhen uit leper.
De periode die gaat van 17)0 tot omtrent het midden der negentiende
eeuwis een periode van vervaI en· verkwijning.
De beheerders van Sint-Juliaan droegen oorspronkelijk den naam
van meesters, dien zij later met dien van provisors verwisselden. Voor
zoover uit de bIadzijden van Mgr. Vaes op te merken valt waren het
meestal Ieeken uit VIaanderen afkomstig ; aIleen de rector was priester;
zijn gezag was gering en behoudens een enkele uitzondering bIeef hij
sIechts voor korten tijd in dienst.
.
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De inkomsten der inrichting kwamen voor een groot gedeelte tel]
goede aan arme pelgrims, niet alleel). uit de Vlaamsche gewestenmaar
ook uit Fransch-Vlaanderen en uit het Doorniksche : men telt er tot omstt'eeks 1700 gewoonlijk versehillende ,"honderden 's jaars ; ze moehten
twee of drie dagen in het gesticht vertoeven en werden er voorzien van
het noodige voedsel ; na 1700 neemt hun getal geleidelijk af. Behoeftige
Vlamingen die te Rome gevestigd waren, vonden, ten minste tusschen
de jaren 1600 en 1750, gereedeJijk fiuip en onderstand in San-Giuliano:
kunstenaars voora] waren er welkom en al verteerden ze hun geld niet
steeds op de onberispeIijkste wijze - wie lOU dat van prettige lui als
kunstenaars zijn moeten ook durven eischen ? - toeh stond de kas van
het werk steeds voor hunne noodwendigheden open. In de achttiende'
eeuw waren er echter geen meer te vinden,
Dat het kerkje van Sint-Juliaan tevens het middenpunt was waar de
Vlaamsche kolonie te Rome bijeenkwam voor het vieren van vaderlandsche en godsdienstige plechtigheden, spreekt weI van zelf. De plaats was
voor h,et ten toon spreiden van een grooten luister weI ietwitt te eng;
edoeh om zieh op vreemden bodem gezellig vereenigd te gevoelen behoeven landgenooten innige verstandhouding meer dan uiterlijken praaI"
en die verstandhouding schoot onzen vaderen, goddank, niet te kort.
III.

De geschiedenis van de « Deutsche Nationalkirche» Santa Maria
dell' Anima vervalt in drie tijdperken : het eerste, gaande van 1398 tot
omstreeks de eerste helft der zestiende eeuw, is alg~meen Nederduitsch ;
tijdens het tweede, van omtrent 1550 tot 1699, is meer bepaaldeJijk Zuidnederlandsch of Belgisch -- het woord mag gebruiktworden vermits het
ook voorkomt in de documenten des tijds - terwijl het derde gekenmerkt
wordt door den steeds aangroeienden en, helaas! doodenden invloed
der Oostenrijksche Habsbul'gers op he! leven en de ontwikkeling der
stkhting,
1398 is de datum del' inrichting. De pauselijke Jijfwacht Jan Peeters
van Dordrecht en Katrien, zijn echtgenoote, Hadden namelijk het plan
opgevat een toevluchtsoord te openen voor de behoeftige pelgrims van
Dilitschen stam, ell daar hun eigen goederen niet toereikend waren om
dit opzet uit te voeren, vroegen ze geJdeJijken onderstand aan hun te
Rome verblijvende landgenooten. De eersten die toesnelden om hen te
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heJpen, waren kleine lui, ambachtslieden en neringdoeners, bijna uitsluitend afkomstig uit Neder-Duitschland en meer voornamelijk nog uit
Noord- en Zuid-Nederland; ook eenige weinig aanzienlijke ambtenaars
van het pauselijk hof gunden hun penning, edoch de grooten hielden zich
over het aigemeen afzijdig tot de kwaadste {jagen voorbij waren. Spoedig
wisten zij echter hl1nne seha in te halen eens dat het werk voor goed was
gevestigd : van 1430 af stroomen hl1nne bijdragen toe - in 1450 bezit de
Anima reeds drie en twintig huizen en twee wijngaarden - en ja, zoo
sterk werd hun invloed dat ze de minderen stilaan verdrongen en Santa
Maria herschiepen in een bij uitstek aristocratisch milieu. De ambachtslied en worden de een na den ander geweerd uit den beheerraad der
inrichting en mochten zich gelukkig achten op Zon- en hoogdagen' nog
een toevlucht te vinden voor hungodsdienstige bijeenkomsten rondom de
altaren hunner heilige patroons in de zijkapellen del' kerk die in 1437 op
Jan Peeters' eigendom was gebouwd. Deze eerste bidplaats zelve, in sober
gothischen stijl opgetrokken, scheen den hooggeplaatsten cnrialisten die
voortaan in Santa Maria den hoogen toon voerden, te eenvondig ofwie weet ? - te bar.baarsch : de Renaissance, immers, was reeds in vollen
bloei en gansch natuuflijk is het dat de dienaren der panzen die gedurig
gewagen hoorden van de grootsche plannen die reeds voor de basiliek
van ,Sint Pieter gekoesterd werden, reikhalsdennaar een tempei die
volledig beantwoordde aan den smaak van dien tijd. De banden tusschen
de Anima en het Duitsche keizerrijk werden, daarenboven, in die periode,
warmer en inniger dan te voren en het paste dat voor de grootsche nationale pJechtigheden, zooals bisschopswijdingen en praaldiensten voor de
levende en overleden keizers, die vaak in Santa Maria werden ingericht
een kader getroffen werd dat met de glorie des rijks overeenkwam. Te
belangrijker is het te mogen vaststellen dat, spijts alles; het algemeen
karakter der stichting overheerschend Nederduitseh blijft: van de een en
twintig onderteekenaars van den oproep die in 1499 werd rondgestuurd
om giften in te zameien voor den nieuwen bouw waren slechts vier Hoogduitschers; de anderen waren Rijnlanders en Westfalers ten getaie van
zes, Noordduitschers ten getale van negen, leen Luikenaar en een Hollander. De zie! van de onderneming, die niet min dan vijftien jaar in
beslag nam en ontzagJijke geldsommen opslorpte, was de Noordbrabander
Willem van Enkevoort,die door Paus Adrianus VI tot de kardinale
waardigheid verheven werd en in 1534 zijn eeuwige rustplaats vond
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ond~r de heerlijke gewelven die hij door zijne bezorgdheid en door zijn
fortuin had helpen oprichten. Zijn Noord- en Zuidnederlandsche weldoeners in den nieuwen tempel nnmeriek niet iu de meerderheid, zij
vergoeden dit tekort door de macht van huu invloed en het belang hunner
bijdragen. De namen van Jan van Beeck uit Kam~rijk, van Jan Copis en
Simon Timmermans uit Brabant, van de bankiers Willem Peeters en
genooten nit Mechelen, van Pieter Van der Vorst van Antwerpen, zijn
daar om het te bewijzen. Het oogenblik is overigens niet ver meer dat
voornamelijk de BeJgen de hoofdrol zullen spelen in het beheer en de
ontwikkeling der stichting.
In 1517, immers, sJaat Luthenzijn beruchte stellingen aan te Wittenberg en niet lang duurt het of Dnitschland en Noord-Nederland worden
afvallig van den heiligen Stoel. Vit is het dns met den rijken invloed van
geestelijken nit de Duitsche en Hollandsche gewesten, uit ook, bijgevolg,
met de intrede van Duitschers en Hollanders in den beheerraad der
Stichting. Aileen Zuid-Nederlanders komen nog naar Rome om er als
panselijke ambtenaars dienst te doen, en aileen Zuid-Nederlanders kunnen
bijgevolg de belangen der Anima ter harte nemen. Zij doen het met een
loffelijke toewijding en met het beste gevolg. De taak was nochtans moeilijker dan ooit. Geen belangrijke giften, immers,werden aanvankelijk nog
ontvangen : de groote krachtsinspanning, door den bouw der nieuwe kerk
vereischt, had de beurzen geJedigd, en de Belgische beheerders moesten
meer dan eens tot leeningen hun toevlucht nemen om de verplichtingen
die op het werk rustten - het herbergen der arme pelgrims, het ondersteunen der behoeftige Jandgenooten, het onderhouden der gebouwen en
wat dies meer - naar behooren te kunnen vervullen. Velerlei misbruiken
waren daarenboven in Santa Maria binnengedrongen : de ijver der kapelaans !iet erg te wenschen over en de luister van den eeredienst was te
midden van de troebelen dier tijden erg verwaarloosd. Oeert Voss van
Borchloon, een geleerde doctor in Oostersche letteren die zijn wetenschappeJijke opleiding te Leuven ontvangen had en te Rome door
kardinalen en pausen zeer hoog werd geschat, zette zich in 1581, bij zijrt
intrede in het provisiorencollege der Anima, kloekmoedig aan het werk.
Ten behoeve der kapeJaans - in hoofdzaak Zuid~Nederlanders - werd
een streng reglement l1itgevaardigd en oak de financieeletoestand der
stichting onderging stilaan verbetering. De Duitsche geschiedschrijver
der Anima, Dr. Schmidlin, die nochtans deze periode, omdat ze al te
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uitsluitend Be\gisch is, met geen goed oog aanziet - « Prozaische toestanden» zoo schrijft hij (1), doen met de Be\gen hun intrede in Santa
Maria en het is met gebroken v\eugelen dat de inrichting zich nu voortsleept» -, Schmidlin zelf is verplicht toe te geven dat de hervorming van
'Voss na eenigen tijd de beste vruchten afwierp : « De reservefondsen, zoo
luidt het, die in 1640 achttienduizend Tijfhonderd scudi bedragen, stijgen
in 1667 tot zeven en dertig duizend zeven honderd scudi en twintig
nieuwe eigendommen verrijken het patrimonium (2)); ja, de geleerde
Ouitscher moet zelf bekennen dat de weldadige invloedvan het Znidnederlandsch beheer zich nog jaren lang nadat het heeft opgehouden te
bestaan, doet gevoelen : « Niettegenstaande de lasten, zoo schrijft hij (3),
die een geldverspillende administratie de stichting op\egt in de achttiende
eeuw, gehlkt het Santa Maria nog bij het begin der (Habsburgsche)
periode haar vermogen te vermeerderen, dank zij den gunstigen toestand
die in de vorige eeuw (door de Beigen) geschapen werd en waarvan de
weldoende gevolgen nog steeds hun uitwerking doen gelden. »
Oat vooraI Zuid-Nederlanders in de tweede heIft del' zestiende eeuw
werkzaam zijn in Santa Maria dell' Anima bJijkt, onder meer, uit het bij
uitstek Beigisch karakter dat den bezoeker tegenstraalt nit de versiering
der kerk en nit het overgroot getal Belgen die er hnnne graftomben do en
oprichten. Zoo kenschetsend is zelfs het overwicht onzer landgenooten op
dit tijdstip dat hooge personaadjes, zooals Ker.sten Sarrasin, raadsheel' van denkoning van Spanie, Filips de Venants, ridder van 't heilig
Graf, en Karel dn Pyre nit Artesie, in hnn geschriften gewagen van
Notre-Dame de Anima de fa nation Belgique en van de Sodalitas
Belgarum die er gevestigd is.
Niet onbelangrijk is het dan te vernemen dat, spijts de steeds aangroeiende BeJgische invloeden, de onderstenning die er wordt nitgeoefend,
verre van tot de uitwijkelingen onzer gewesten te worden beperkt,
aigemeen Teutoonsch hliift, zooals zij het steeds geweest was, en niet
een enkel Duitscher uitslnit. Bijgestaan worden, om maar die enkelen te
vernoemen, de talrijke slachtoffers der godsdienstoorlogen die te Rome
een toevlucht zoeken, en de weldadigheid der Anima strekt zich nit

(1) Geschichte der Deutschen Nationalkirche in Rom, Santa Maria
dell' Anima, biz. 380. Freiburg in Br.; 1906,
(2) Gp. cit., bIz. 525.
(3) Gp. cit., biz. 646.
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verdeI' dan ooit dank zij de giften van Pieter van de Vorst, van Gysbrecht
van Hoey en van Huibrecht Timmermans van Maastricht, waarvan de inkomsten moeten gebruikt worden voor het verleenen van een bruidschat
aan behoeftige Duitsche meisjes. Wei waren sommigen onzer landgenooten, meestal studenten en priesters, van oordeel dat de Nederlanders vaar
al de anderen dienclen te worden begunstigcl, en in 1570 dienden zeIfs'
eenigen onder hen een rekwest in bij clen paus om de Anima in een
soort seminarie voor de geesteJijken uit de zeventien Provincien teherschapen. Hun opzet yond echter bij cle meeste hunner stambroeclers geen
bijval, want het wercl cloor geen invloeclrijke mannen gesteund 'en bleef
dan ook zonder antwoord. Dank zij cle onbekrompenen onbaatzuchtige
houding del' beheerclers wercl cle Anima dan ook na 1570 meer dan zij het
vroeger geweest was, naar het juiste woord van Schmidlin, " een nationale (dat is: aigemeen Duitsche) weldadigheidsinrichting van eersten
rang (1)>>
Een algemeen Duitsche inrichting, - doch ook, en dit mag er wei
bijgevoegcl : een zuiver Duitsche. Dat laatste ZOll na 1699 veranderen
door den druk ivan de Habsburgers die ook hun Italiaansche en Czechisehe onderdanen deelaehtig zoeken te maken aan de voordeelen del'
stichting. Niet zoncler groot nadeel evenwel voor clezer ontwikkeling,
want onmiclclellijk houclen cle Nederlanders en ja, de Duitsehers in het
algemeen, op het stieht met hun rijke giften Ite begunstigen. Om sleehts
drie groote namen te no em en : Lambert Darchis van Luik deht een
afzonclerlijk foncls bOP; loris Meysel van Bamberg maakt Santa Maria in
Campo Santo tot algemeen erfgenaam zijner goederen en Hinnidael van
Maestricht begiftigt de kerk van Sant' Agostino: een bewijs clat zij hun
stamgevoel voor alles wenschten getrouw te bJijven en de inmenging van
den keizer als een ongewettigden aanslag op het verleclen en op de
inzichten hunner voorvadefen beschouwclen.
En zij hadden gelijk. De band tusschenSanta Maria en het keizerrijk had zich nooit te voren tot niet-Duitsche onderdanen uitgestrekt
en de keizers zeIf hadden noaH het vermogen del' inrichting met
eenige sehenking verrijkt. Wei had Sigismondus in 1433 de Anima met
een bezoek vereerd; we! had Maximiliaan I in 1518 het werk afficieel
onder zijn bescherming genomen om te bel etten dat het in troebele tijden
roofzucht of plundering ten deel vieI: edoch hoe kon dit aan Leopold I
-----

(1) Op.

cit, bIz 390.
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het recht geven om de inwoners van Trentino, Maravie, Bohemen en zoo
verder met de inkomsten derstichting te bedeelen en in derzelver beheer
tusschen te komen door een . reeks regelmatig aangestelde provisoren Uit
hun ambt te ontzetten en door Italiaansche gunstelingen te vervangen ?
Geen gelukof voordeel zou de inpalming der Habsburgers de Anima
aanbrengen. Niet aIleen bleven nieuwe begiftigingen achterwege, maar
zelfs de opbrengst der oude werd ontoereikend om in de behoeften van
armenzorg en bestuur te voorzien. Een groot gedeeJte ervan werd verkwist aan kostbare betoogingen ter eere der keizerIijke familie en leening
op leening moest worden aangegaan om het sticht in het leven te houden.
Op het einde der achUiende eeuw had het zijrl nationale beteekenis van
vroeger zoo goed als verloren.
IV.
Over het Collegio Lieggese van Lambert Darchis, waarvan de stichtingsomstandigheden ons reeds nit de geschiedenis der Anima bekend
zijn, kunnen twee regeIs volstaan. VoIgens het inzicht van Darchis moest
het dienen 'om jonge Luiksche geesteIijken op te Ieiden tot nuttige en
bekwame ambtenaars aan het panseIijk hoL Daar echter met den tijd de
toegang tot de kerkelijke administratie den niet-Italianen meer en meer
ontzegd werd, werd den beheerders van het fonds later oorlof gegeven
de inkomsten waarover zij beschikten, te gebruiken ten behoeve van
jonge knnstenaars nit het Luiksche die te Rome hunne opleiding kwamen
voltooien. Het vermogen del' stichting werd erg gehavend ten tijde del'
Fransche revolutie zoodat sedert dien nog slechts weinige jongelingen
kunnen worden geholpen.
V

Met weinige woorden kan ook de geschiedenis worden uiteengedaan
van Santa Maria in Campo Santo dei Tedeschi e Fiamminghi. De voortzetting is deze stichting van de aloude schola Francofum uit den tijd van
Karel den Groote. Zij begon namelijk te herleven op het einde der
del'tiende eeuw in den vorm van een begraafplaats - een Campo Santo,
zooals de Italianen dat noemen - vool' vreemdelingen, in wier nabijheid
reeds v66r 1408 een kleine kapeI opl'ees die bijna drie kwaart eeuw later,
in 1476, voor een omvangrijkere kerk zou pJaats maken. Jan Goldemer,
een Augustijner pater nit Nuremberg die penitentiarius of biechtvader was
in Sint-Pieter, vestigde er, omtrent 1450, een ,brpederschap ter eere van
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Onze Lieve Vrouw en maakte ze aId us tot een belangrijk middenpunt van
Duitsch leven.
Zeer onderscheiden toch van het andere Duitsche middenpunt te Rome·
dat aan Jan Peeters van Dordl'echt zijn ontstaan te danken had. De Anima,
immel's, wij hebben het gezien, oefende vooral haar aantrekkingskracht
uit op de grooten, terwijl het Campo Santo bijna uitsluitend de kleinen
om zich heen schaarde: de schoenmakers, de kleermakers, de herbergiers, de baardscheerders verbroederden er metde ellegoedverkoopers, de
winkeliers, de badmeesters, de pasteibakkers, de huidevetters en zoo
verder. Rijke koopJieden en ambtenaren van 't pauselijk hof werden er
gedurende langen tijd enkel aangetroffen als eereleden die geen werkelijk
aandeel namen in het bestuur der stichting.
Oorspronkelijk streefden de leden der broederschap van Santa Maria
in Campo Santo aileen godsdienstige doeleinden na : ze bezorgden eene
christeJijke begrafenis aan de ingeschrevenen, baden voor de rust hunner
ziel, verleenden hun geestelijken en tijdeJijken onderstand in hunne
ziekten. Het herbergen van pelgrims kwam daarbij omstreeks 1470. De
Hoogduitschers waren in Santa Maria in Campo Santo veel talrijker dan
in Santa Maria dell' Anima, edoch hunne verbroedering met de Neer~
duitschers Hep niet van een leien dakje : ieder der twee groepen had zijn
eigen vertegenwoordigers in den beheerraad, ja, zelfs zijn eigen kapeJaari.
De godsdienstige plechtigheden waren verscheiden voor de eenen en de
anderen en de standregeien zelf zorgden er voor, van 1516 af, dat het
evenwicht tusschen beide nietwerd verbroken. Toch waren de kapelaans,
ook voor de Hoogduitschers, dikwijls Neerduitschers en zelf Zuid-Nederlanders.
De zeventiende eeuw is het bloeitijdperk der stichting, dank zij
vooral de rustelooze toewijding van den deken vau Antwerpen, Rogerius
de Tassis, tijdens zijn tweejarig verblijf in de pausenstad, van 1579 tot
1581. Regelmatige geldomhalingen werden gedaan onder de Ieden in de
verschillende parochien van Rome om de iukomsten te doen stijgen,
terwijl tevens de Zuidnederlandsche cl1rialisten, die op dit oogenblik
spijts velerlei tegenstribbelingen vanwege de wantrouwende ambachtsieden lid werden der vereeniging, "hun beste zorgen besteedden aan de
opll1istering van den eeredienst en de versiering del' kerk. Dat vooral
Zuidnederlandsche kunstenaars met die laatste taak werden belast zal
niemancl verwonderen : zij waren toen legio in de stad van Sint Pieter.
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Dat verandert echter op het einde der zeventiende eeuw, zoodat in 1679
nog aileen Italianen zich aanbieden. Hetzelfde geldt' voor de Zuid-nederlandsche weldoeners: zij zijn talrijk in de eerste jaren der eeuw om
daarna geleidelijk te verminderen. De weldadigheidsuitgaven der stichting
houden met de inkomsten steeds gelijken tred.
In de achttiende eeuw worden ZQO goed alsgeen Nederlanders op
Campo Santo meer aangetroffen. De stichting wordt dan uitsluitend
door Duitschers ondersteund en door Duitschers benuttigd.

VI.
Tot daar, in 't kort, de geschiedkundige uiteenzetting van Mgr' Vaes.
Zij eindigen voor elk der dde stichtingen met een kenschetsend verval
op den vooravond der Fransche revolutie. De negentiende eeuw brengt
echter nieuw leven en nieuw uitzicht. San Giuliano dei Fiamminghi
wordt in 1844 Saint-Julien des Belges: getrol1w besteedt het zijn inkomsten aan Iiefdadige doeleinden - aileen aan het herbergen van pelgrims doet het niet meer - tel'wijl het tevens, dank zij den ijver zijner
rectol'en, uitgl'oeit tot het nationale centrum bijuitstek van het Belgische
leven te Rome. De erg gehavende Fondation cl'Archis komt opnieuw den
Luikenaren ten goede. Wat de Anima en het Campo Santo betl'eft, ze
bl'engen het weer tot een hoogernstigen bloei, - edoch ze worden zoo
goed als heelemaal modern-Duitsch-Oostenrijksch door de bijna volledige
uitsluiting van aile Noord- en Zuid-nederlandsche elementen. En hierin
bestaat juist het actneele der geschiedvorsching omtrent beide inrichtingen, dat Hollanders en Belgen er naar streven dien toestand in nanwere
overeenstemming te brengen met hetgeen was in het verleden.
Santa Maria in Campo Santo wordt tegenwoordig beheerscht door
een overeenkomst die den 21 n November 1876 gesloten werd tnsschen
pans Pius IX en den keizer van Oostenrijk Frans Jozef I Die overeenkomst erkent theoretisch dc: aanspl'aken der Zuid-Nedel'Ianders vermits zij
plaats maakt in den beheerraad vool' een Belgisch provisor ; feiteJijk echter
heeft die provisol', omdat hij te zeer aIleen staat, geen invloed op de
ontwikkeling der stichting.
Meer dan ooit, nochtans, is het Campo Santo Belgen en Hollanders
diel'baar : de groote Schaepman slaapt el' den eeuwigen slaap in den
heiligen grond die el', volgens de overlevering, door keizerin Helena van
op den Kalvarieberg werd overgevoerd, en het was de zoete - helaas !
niet volbrachte -- droom van Godfried Kurth ernaast hem te mogen
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rusten tot op den dag der Verrijzenis. Rechtvaardig is het dat de invloed
der Belgen er, na het verdwijnen der Habsburgers, meer op den voorgrond trede zonder dat daarom in het minst schade berokkend worde
aan de Duitschers, die in den loop der negentiende eeuw, dank zij vooral
den ijver van Mgr. De Waal, de stichting met hunne giften hebben
verrijkt.
Onbillijker nog dan in Santa Maria in Campo Santo is de toestand in
de Anima. Deze wordt beheerscht door een statuut van den 11" Maart
1859 da! geheel in Oostenrijkschen zin is opgevat. De benoeming van
den bestuurder of rector der stichting wordt opgedragen aan den keizer
en zijn jaarwedde wordt betaald, rechtstreeksch, door de Oostenrijksche
staatskas : hij is dus een staatsambtenaar in den vollen zin van het
woord. Een beheerraad van minstens vijf en hoogstens zeven provisoren
heeft - van heel ver - toezicht te houden over inkomsten en uitgaven.
Een van die provisorenplaatsen wordt voorbehouden, om de beurt, aan
een Belg of een Hollander. In den onderstand aan behoeftigen die door
het werk wordt verstrekt hebben aile Duitsch-of Nederlandschsprekenden,
dus ook Hollanders en Belgen, hun aandeel; op gelijken voet met hen
staan echter, geheel ten onrechte, de niet-Duitschers uit Oostenrijk. Een
groot gedeelte der gelden waarover de Anim;l beschikt - op zijn minst
weI het grootste - wordt daarenboven besteed aan het onderhoud van
een kappelaanscollege, dat voor doel heeft jaarlijks aan een achttal jonge
priesters de gelegenheid te schenken hun godsdienstige en wetenschappelijke vorming te Rome te voJtooien. Belgen en Hollanders worden tot
dit college niet toegeJaten om er de homogeniteit niet van te schenden ;
als vergoeding ontvangen zij de alleszins belachelijke som van z~s·
honderd frank's jaars. Hoe bitter de ironie van zulk eene regeling is ten
aanzien van het veri eden zal men best begrijpen, wanneer men bedenkt
dat de inkomsten del' Anima op honderd vijftig duizend frank geschat
worden en dat ongeveer een derde van haar vermogen aan giften van
Noord- en Zuid-Nederlanders te danken zijn !
Zaliger Dr. Brom, de betreurde bestuurder van het Nederlandsche
Historisch l{lstituut,heeft in 1906 een campagne begonnen om een rechtvaardiger regeling te verkrijgen vaor Holland; Mgr. Vaes, de ijverige
rector van Sint-Juliaan, voigt thans zijn voorbeeld ten bate onzer eigene
landgenooten. Moge een gunstige uitslag dit dubbele streven bekronen !
Grimbergcn, November 1919.
Dr A. FIERENS.
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Uit den oorlog. Namen 1914. Uitgever;
L. Opdebeek, Antwerpen ; id. Bei uns in Deutschland.
Uitgever: De Standaard, BrusseJ, Greepstraat 43.

ERNESTCLAES.

Hoe dikwijls werd ons tijdensden oorlog, onder den neus geduwd,
dat de Entente-mannen barbaren waren en onmenschelijk met hun
krijgsgevangenen te werke gingen. Bei unsin Deutschland, klonk het dan,
hebben die arme stakkerds « het verbazend goed, ze zouden er echt verwend worden en dagelijks vleesch . en koeken krijgen. » Zoo had men het
ook, het troepje krijgsgevangenen wijs gemaakt, dat van Namen uit, naar
Duitschland toog. Ernest Claes was er bij. Maar pas over de grens,
worden ze 't al aan den lijve gewaar, dat brbodjes en koffie voor hun
bewakers bestemd zijn, en zij met « een snedegroen beschimmeld brood
en een pint water» voortkunnen. Waar bleven ze, « die duitsche vrouwen,
die de wagens bestormden om den armen 'gevangenen chocola aan te
bieden, en fruit en bonbons, en worst en koek en nog meer? » Dit was
dus reeds een voorsmaak van al hetgeen nog 'komen moest ! De onnoemelijke ellende, welke de krijgsgevangenen ginds te verduren kregen, beeldt
Claes uit in een reeks tafereeien, die gegrift staan in het geheugen . Ze
grijpen naar het hart ; men zucht erbij en weent, en toornt van verontwaardiging. Hier is een mensch aan het woord - en niet enkel een flinke
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schrijver - die zelf geleden heeft in zijn lichaam en nog scherper in zijn
ziel, en die, om hem heen, Jijden zag, overal, verschrikkelijk. Over al het
gebeurde ginds, spreekt hij met eeo stem die voorttrilt van ontroering;
men voelt het aan den toon dat zij waarheid spreekt. En dit is de bizondere verdienste van dit boek : het geeft de zaken weer, zooals ze zien
voordeden, zonder overdrijving - 't ging er waarlijk al wreed genoeg aan
toe! - onaangedikt, sine ira. Het blijft overal de objectief-preciese weergave van de droeve werkelijkheid. Het is niet geworden tot een " charge7
a-fond », tot cen karikatuur. Waar Claes iets goeds ziet, zal hij het niet
verdonkeremanen. Hier al dadelijk een staaltje van zijn literl,lire eerlijkheid. «Nu komt er een oud vrouwtje, met een rimpeJig wit geziehtje,
langs den wagen. Zij draagt een korf aan den arm en legt voor Guse een
paar prachtige appelen neer. Aarzelend kijkt ze een oogenblik met
schuwen blik rechts en links langs den trein, en giet dan plots den heelen
inhoud van haar korf voor ons neer. Wij zijn verwonderd, getroffen, zien
merverstomde blikken op dat oude vrouwtje, vergeten haar te bedanken.
Want wij begrijpen dat dit arm schamel vrouwtje een Duitsche moeder
IS die misschien aan haar jongen gedacht he eft als zij om zag, en dat op
de wereld aile moeders eender zijn. Dit is het eerste blijk van eerlijke
goedheid dat wij hier ontmoeten, en het doet ons goed te zien dat het
van een moeder komt, die arm en oud is. » (biz. 19).
Een klare geest is de schrijver en een die koel uit zijn oogen ziet ;
de dingen langs aile kanten bekijkt en betast, en vooral vatbaar is voor
het typische van menschen en toestanden. Met een paar halen, staan ze
voor u, zijn typen en ge vergeet ze van uw leven niet meer. Een kerel,
die allerflinkst op zijn pooten staat, is Van Landeghem, een snoever van
-d'ergste s~ort. Een Bazarow redivivus. De {( Englander" in krijgsgevangenschap zijn natuurlijk, in alle omstandigheden, het kind van de
rekening. De Duitschers laten het niet bij een platonisch« Gott straffe
England» maar zorgen er zelve voor, dat hun aartsvijanden er al iets van
te voelen krijgcn. Als 't er Dp aan komt, het middageten te halen, dan
kunnen al die anne drommels, daar maar in den koude, in den regen, in
het slijk, een half UUT, een nur, twee nren staan schiideren.AItijd staan de
Engelschen achteraan, bij de laatste kolom. Zie maar: « led ere compagnie
wordt om benrt eerst bediend, zij zijn altijd de laatsten van de laatste
compagnie. Zij weten dat, maar geen is er die gebaart het te merken. Ze
siaan daar met hun hooghartig onberoerd wezcn, sm onder elkander te
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praten, met even een gliml*hje om hun magere lippen, zonder eenig
spoor van ongeduld te toort~n, alsof ze het een eer rekenen daar de
laatsten te mogen staan. He~ gebeurt bijna dagelijks, toevallig of met
opzet, dat aIle ketels leeg ~jjn wanneer zij aan de beurt komen. Dan is
het tragisch om tezien, hoe die uitgehongerde jongeris, met een stommen
harden trek over hun gezichf, voor de open ramen blijven staan en met
koude blikken naar binnen kijken. De Duitsche kok doet de restjes tlit
aile ketels bijeen scheppen, Igiet daar eenige emmers koud water op, en
« die verdammten Kramer )} ,hebben hun kost. Dat stilzwijgende flegme
van die lange kerels maakt d~ Duitschers razend. Die weten dM ze zich
hier moeten koest houden. Maar zij weten ook dat zij de sterksten zijn,
dat zij den Duitschers stukv'oor stuk zullen betaald zetten wat hun hier
wordt aangedaan, en uit hu~ harde blauwe oogen vlamt die diep ingewortelde haat. » (bIz. 76 en v1g.) Maar ik moest blijven aanhalen, wilde
ik u vertrouwd maken met nog een heele reeks figuren, als daar zijn : het
oude lieve vadertje Musset,met zijn kleinzoon « son petit gas », werkbaas Hucke, pastor Bosner, J~f Begijn, Amzal Chefket el Mohamed Pahli
en een dozifn anderen nog. Nqg heel wat, wenschte ik te verhalen uit dit
boek: van Ernest Claes zliti ziekte, zijn roode koortsvisioenen, zijn
paalstraf, zijn vreugde om ~en briefje van thuis, zijn list om op vrije
voeten te geraken, en aIs ge~ezen brankardier - hij is het eigenlijk nooit
geweest - naar Zwitserlandg¢stuurd te worden. Ten langen laatste slaagt
Claes erin, om den mistrotlWigen duitscher - hoe kolosaal-nai'ef in ziin
grofzinnigen overmoed, kon deze zich soms aanstellen ! - de pi! te do~n
slikken en is de gaten ult !
Aan oorlogsliteratuur heibben we ook· in Vlaanderen geen te-kort.
Dat er veel onvoldragen werkibij is, hoeft geen betoog. Ook hier was het
getal uitverkorenen klein, al ib1eken de geroepenen velen. Wie, die een
avontllurtje beieefde, waand~ zich niet verplicht, tegenover het heele
menschdom, om het maar all dadelijk aan 't klokzeei te hangen? Vele
oorlogsboeken hebben eigen/iik geen vleesch om de ribben; er valt
weinig of niets aan te klui1fen. Niet een oorlogsdagboek heeft me zoo
geboeid als <, Bei nns in Deutschland », stellig het beste werk van dien
aard dat we bezitten. Claesl is wars van aile brutaal pessimisme it la·
Barbllsse. Hij weet, dat zulksl maar het armtierig pakje is, waaronder een
al te eenzijdige levensbeschpuwing schuil gaat. Om zijn mond monkelt
steeds, zeUs in de druilerigstel dagen, de giimlach vanden humor, welke'
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o.o.k bijv. Gaspard» van Rene Benjamin do.o.r*~
Oo.k « UitNamen »
bevat heel mo.o.ie dingen. Het mist echter de p~.lytm,l~giSChe v,erdiePing,
de bezo.nkenbeid van « Bei uns in DeutschI4~,~!; De gebeurtenissen,
..
trekken a!. te dikwijls, m~~r ~Is e~n film, vo.~r 9/11 ,~'ikk.en heen..
De Ii]n van Claes Zl]n Itteralr kunnen IS ~f ~tl, dIe gestadlg stljgt.
Voere zij hem to.t de ho.o.gten, waarhij steeds :!'li~den zal- bet zijn de
laatste wo.o.rden van zijn laatste beste bo.ek -' « ii4ei\~Taarheid in den eenvoud van zijn hart»
J. E.

r

Bij Ons, Aan dt()verkant, Drijfzand, Stofgoud. Een' reeks romanSldiitgegeven bij L. J.
Veen, Amsterdam.

MAX VAN RAVESTEIN.

Men klaagt putten in de aarde over de ontst~*enis van katho.lil!ke
romans, en intusschen laat men het bestedat ~~:iait'gebied verschijnt,
o.ngelezen, links Iiggen.
Hier heeft mennu een heele reeks specifiek-~,tp.olieke romans. Een
cyclus bOl!ken die een klaren endiepen kijk geve <lip het roomsche leven
in het bestaan van
van « bij o.ns ~ met zijn menigvuldige versprieteli
dezendie « aand'o.verkant » staan. Dat echter I
beide zijden « drijfzand » en «stofgo.Ud,» te bespeuren valt, is de!; ~st,e waarbo.rg, dat we
hier met geen dik-er-bo.ven-o.p-gesmeerde tende' s'i~e do.en krijgen, maar
met de rake en gave uitbeelding van het eChtel:I"v;~~, zooaIs het reiIt en
zeilt: Onzen roomschen Noo.rderbro.eders, vo.o.ral, ,Iq:j;e lectuur ervan, met
een greintje overweging erbij, uiterst-heilzaam :' '~zen : de tragiek van
zo.o. menig krachtig-gebo.rsteld tafereel immers, 01tstllat uit denwantoestand, do.or gemengde huwelijken, in katholieke ~i1~eu'$ geschapen.
De SchrijverMax van Ravestein(een pseudo.A eb naar verluidt) heeft
de kneep weg, om tintelend van leven, zijn persllri~ges
ten tooneele te
1,1
voeren. Stijve poppen, die bewegen naar geJang ~::,e:!~uteur aan 't literaire
ko.o.rdeke trekt, zijn Iiet heelemaal niet, maar echt,' th¢nschen, met zenuwen en bioed, met deugden en gebreken, met hl,lll ~ohel-rinkelenden lach
it
Ii
en hun do.f-gesmoorde snikken. Prachtmensche~lQ~pen ertusschen, en
o.o.k wei vlegels van aan lager waI. En o.ok hieronl ~ensch ik deze boeken
in ruimeren kring tehuis : zij zijn immers geSChr~I~,e"r in dat o.verheerlijke
Nederiandsch, dat hier in Vlaanderen, van h0.0;lto.t
Jaag, zoo ellendig
!I •
'i"

I
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toegetakeld wordt en dat nochtans, n'en deplaise il M. Ie vicomte Henri
Davignon, schrijver o. m. van «Un Beige,> en« La Querelle » - dit
laatste een toone~lstuk dat bedoeld wordt als een satire van de Vlaamsche
Beweging - tot nog wat beters en hoogers in staat is, dan tot het bevorderen, aileen maar van "Ie progres de l'onvrier et dn paysan ') in
Belgie. (cfr. Revue des Jeunes. « 10 octobre, '19). Kan men krasser, de
heele kultureele dracht van een taal voor een ootje in 't cijfer houden ?
Mocht deze cyelns met nog meer andere deelen aangroeien en ook
bij ons, de waardeerende beiangstelling vinden, welke aan d'overkant, te
heurt val! aan de werken van Jeanne Reyneke van Stuwe bijv'., die ons
meestal binnenleidt in kringen, waar wij katholieken best nooit in aanraking mee komen.
Wie thans nog klagen hoort over gebrek aan katholieke lektnnr, kan
al dadelijk wijzen op de romans van Max van Ravestein. Pater Hendricks
S. J. nit « De Tijd », die voor het boek tegen enkele roomsche kritikasters in de bres fsprong, schrijft: (. Zoo is dit boek (het gaat over" Bij
Ons ~) een mooi stuk levensapolqgie, dat zeer belist enkel voor volwassenen geschreven en verstaanbaar is; ook omdat de bittere ironie hier
en daar mis verstaan kan worden. Neemt men het boek, gelijk ik het
versta, dan is he! een prachtig werk, raak, waar, edel, breed; schitterend
is 't bovendien in groepeering en dia\ogen ; een met groot talent en liefde
voor het groot katholiek levensidee gehonden pleit. » Dezen hoogen lof,
welke overigens voor de heele reeks geldend is, beamen wij volmondig.
]. E.

Pennetrekken van Overzee. Bandversiering van Joe English. Uitgever: J. Lannoo-Maes,
Thielt en R. K. Boekcentraie, Amsterdam.

ARTHUR COUSSENS.

Dit reisverhaal lag afgedrukt, toen ik op 3 Augustus van « l'annee
terrible », te Thielt, bij den flinken jongen uitgever loris Lannoo, den
schrijver ervan, Arthur Coussens, voor het eerst ontmoette. Vier jaar lang,.
bIeef het opgeborgen op de zolders van den drukker, gelnkkig bniten het
bereik van de telkens weer openknaUendebommen. Nu eerst komt het
voor de pin. Intusschen ging menig landgenoot scheep naar Engeland, en
leerde het Engelsche yolk van dichtbij kennen, zag het derhalve in een
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'verschillend daglicht en meestaJi van uit een versomberde oorlogsstemmingo Aan actualiteit nochtans heeH het frissche reisverhaal van Coussens
niets ingeboet. Het ware spijtig geweest had den we 't niet gekregen,
want de schrijver kan zoo ondel'houdend J zoo prettig verhalen. Vele
reisverhalen zijn niets meer dan een omstandig Baedeker-relaas, nuchter,
..saai en vervelend. Gemis aan eigen kijk op menschen en dingen, benevens onbeholpenheid in het uitbeelden, zijn er de gewone karakteIistiek van.
Coussens boeit van a tot z, hij weet het naadje van de kous, en kan
zonder een tikje schoolvosserij den lezer heel wat wijs maken. Zijnblik is
fijn-ontledend en gaat diep door. Hij verstaat daarbij de kunst om raak op
den man af, iets aantrekkeJijk vool' te stellen.
Toen Coussens uit zjjn pastorie vrij kwam - hij reisde immers naar
Engeland om in de schoenen tespringen van een even reislustigen koIlega ! - wilde hij nog eens recht) en links zijn oogen den kost geven. Of
hij gelijk had! Ook den beroemdien romanschrijverJ Mgr. Robert Hugh
Benson, die onder den oorlog overleed, WOll hij graag opzoeken Maar
Buntingford bleek te ver buiten zijn weg. Gelukkig was de globe-trotter
Jorgensen hem voor geweest. Uit diens « Indtryk og Stemminger » vertaalt nu COllssens, hetonderhoud van de twee groote bekeerlingen. Om
naar te luisteren. Als Coussens ooH naar de Pyreneeen trekt, en het hem aan
tijd mangelt, om even Francis Jammes in zijn rustig Orthez te bezoeken,
dan kan Jorgensen hem ook hier ter zjjde springen. Deze immers heeft;
voor ~nkele jaren, den zanger van « Les Oeorgiques chretiennes » een
bezoek gebracht en zijn indrukken weergegeven in een artikel, dat verscheen in «Der Gral»(Februari 1913). Ook in bovengenoemd werk vanJorgensen, werd het opgenomen, meen ik. Aileen tegen de eind-verhaaltjes
van «Pennetrekken van Overzee» - feitelijk <dn cauda venenum» - voel
ik een klein lJezwaar. Dat de schrijver daar zijn eigen lustige « gevaarten ~
meedeelt kan er nog door; dat hij er echter zijn vrienden en kennissen en
meer anderen nog bijtrommelt, neen J dat schuifteen beetje naar 'tpotsierlijke af Het wordt eenvoudig geklets. Waarom het heele laatste hoofdstuk niet weggelaten, en het boek besloten met de inderdaad prachtige
uitlating van Mrs. Browning over den christelijken wind, die levenswekkend door onze letterkunde waaien moet?
J. E.
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Drp. C. DE BROUWER, Prof. DrF. MULLERJZN en DrE. SLIjPER :
« Latijnsche Leergang voor Gymnasia en Lycea ».
Deel I : a) Buigingsleer. b) Oefeningen bij de Buigingsleer;
resp. 190 en 185 bIz. Pr. f. 2.40 en f. 1.90. -- Uitgave
van J. B. Wolters, Groningen-Den Haag, 1914.
Dr E. Slijper, conrector aan het Stedelijk Gymnasium te Utrecht en
P. C. Brouwer, rector te Tilburg, hebben deze beide bundels van Deel I
laten verschijnen. Daarop voigt nu straks Deel II, ook in twee bpndeltjes"
nl. Syntaxis en Oefeningen daarbij.
Op dit 2e deel hoeven we niet te wachten om te wijzen op de beteeke-nis van dezen leergang, die, hopen we, zoowel voor Zuid- als voor NoordNederland een bJijde gebeurtenis zal blijken te wezen.
Want het is bepaald een vernieuwing van 't onderwijs in een oude
taal. Het vak is wetenschappelijk zoo hoog gehouden als dit b. v. vroeger
Speyer en Woltjer deden. De latijnsche spraakkunst werd immers in Nederland van oudsher meer beredeneerend aangeleerd dan van-buitenleerend, zooals dit nog steeds in Belgie geschiedt.
De Nederlandsche methode, die de Duitsche is, hoezeer ze ook de
stevigste heeten moet, viel nooit mee als boeiende les voor jongens die
ten slotte nog kinderen zijn. Daarin moest verholpen worden en dat wordt
nu gedaan door dezen trits beslagen geleerden en doorproefde leeraars.
Uit deze Buigingsleer en deze Oefeningen straaJt u het leven tegen
vvaarmee ook thans nog een oude taal kan bezield worden. Alles is frisch.
Tot beter begrijpen van 't oude Latijn wordt n.u niet verwezen naar 't nag
oudere Grieksch maar naar de nieuwe, hedendaagscheRomaansche talen.
Geen overtolligheden van regels of uitzonderingen daarop. Maar veeleer
gepoogd de schijnbaar onregelmatige vormen te herleidentot een regelmaat die vooral in de oude talen 't geheel zoo harmonisch beheerscht.
Daarbij zijn de oefeningen zoo goed in mekaar gezet, dat ze als een
weerkaatsing zijn van 't volle hedendaagsche leven. Uit die keurig gekozen zinnetjes bJijkt dat een latinist met smaak ook onze 20 c eeuw nog
Latijn kan do en spreken ; zonder dat iets wordt ingeboet van de klassieke
statigheid der oude, nog steeds het beste van onze letterkundige beschaving beheerschende grooten.
Ons huidig humaniora-onderwijs dat vervlaamschen en verjongen wi!,
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,en dat geen ·moeite zal hebben om, dank zij zooveeI Nederlandsche modelleerboeken, ons verfranschte boeJtje aldra ver achter zich te laten, zijn
D. W.
werken als die van Slijper c. s. een zegen.

J.

en Dr H. KNIPPENBERG: Van Goden en Hel=
den. - Wolters, Groningen, Den Haag, 3e dr. 1919. -,Pr. f. 2.25, 300 bIz.

KLEYNTJENS

Het zijn de myth en en sagen van Grieken en Romeinen, en verder
ook van de Germanen die hier keurig aan onze jongens en meisjes worden
verteld. Met katholieke kieschheid in alles voorgezet, en de boeiende
verhalen van goden en godinnen, van heIden en reuzen zijn dan nog letterkundig gekruid met aanhalingen uit onze dichters die zichhet fijnst en
het machtigst met het beste, dus het eeuwige, der godenleer hebben gevoed: Vondel, Bilderdijk, O. Z. Van Haren, Poot, Staring, Van Lennep,
Dr H. C. Muller, Edw. B. Koster, Vosmaer, Rodenbach, M. Emants,
Perk, Gutteling, Boutens, Van Eyck, Dr Knippenberg, Van MerIeL
Dit handboek zal aile studeerenden, ouderen en jongeren, bijzonder
welkom zijn.
D.W.

St Agnes door jos. DE VOGHT. «Veritas» Antwerpen. 72 bIz.

Kipdorp, 26

Niet aIle componisten zijn zoo veelzijdig-ontwikkeld, dan dat ze ook
in staat blijken om hun eigen libretto te schrijven. Wagner deed het,maar
een Wagner brengt niet iedere eeuw voort. Wat een sukkelen en jammeren . beleven de meeste componisten er niet aan, voor ze dan eindelijk
iets gevonden hebben naar hun gading. Dit was meer dan eens het geval met TineL Hilda Ram heeft het ondervonden, en Lodewijk De Koninck weet er nog van te spreken. Den flinken Antwerpschen componist
Aug. de Coninck zal heel wat geharrewar gespaardblijven; hij heeft immers voor de muziek van zijn oratorium st Agnes, een zeer knap librettist
aangetroffen: den dichter van « Lichte Lanen» Joz. De Voght. In de inleiding tot den tekst zegt de schrijver: « Buiten de Koningin van aile
heiligen, zal men er onder deze weI moeiIijk eene aanwijzen die zoo aantrekt 'lijk Agnes, met de m:agneet der Iiefelijkheid, en waarmede Rome
en de Katholieke wereld zoo hoog oploopen. Het wezen van dit twaalfjarig pracht-meisje wekt bewondering, genegel1heid en liefde, naar gelang
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men het benadert, de schoonheid ervan beschouwt, en het overheeriijke .
van hare ziel mag indiepen ». Die bewondering van de lieve heilige, welke
den dichter van zijn roomsche reis is bijgebleven, is hier geworden tot
een gedicht, dat op zijn beurt be'.vondering wekken zal. Het is fijn werk :
een sluier van de kostbaarste Mechelsche kant om de weeJderige lokken
van het teed ere maagdeken.
Als proefje dit slotvers :
Ik zong uw Hefde, zong uw dood
mijn jong gemarteld kind,
dat zijt ons lief, en heerlijk groot
door God nu z66 bemind ;
Die duldig ziet der boozen daad,
en kent hij wel haar leed,
meewarig de onschuld lijden laat,
daar Hij zijn ure weet ;
En plots den trotschen kroon ontrukt,
en de onschuld uit haar smart
zijn luister binnenleidt en drukt
aan 't vaderlijke hart.
Is dit gedicht inderdaad niet als verwerkt met de Boutensehe teerhandigheid, welke « Beatrijs » schiep? Dat niet elke versregel van dit lange
oratorium, op dezelfde hoogte blijft, zal geen mensch verwonderen. Bier
en daar, kan met een kleine wijziging, een min-gunstig indruk heelemaa!
weggenomen. Zoo bijv. hier:
Zoovelen voeiden voor den dood
den moed hun in de sehoenen zinken.
Laat Joz. De Voght, een onzer goede katholieke vlaamsche dichters,
zijn werk. nog eens, met kritiseh-seherp oog overlezen, en ons weidra op
een tweede uitgaaf onthalen, die zal er bij aile fijnproevers zeer weikom
zijn! Moehten wij ook binnenkort de muziek van Aug. De Coninek ten
gehoore krijgen; ik zal uit de kapei niet kiappen - de naam van den
eomponist staat borg voor zijn werk - met bier te zeggen, dat de dag
waarop de eerste ultvoering aan Sl Agnes zal piaats grijpen, niet alleen
een groot sueees zal zijn en een diepe vreugde voor De Voght en De
Coninek, maar ook een .blijde gebeurtenis voor de Viaamsehe muziek
zelve.
J. E.
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Net levende Oud=Antwerpen door

met acht
illustratie's volgens etsen van Walter Vaes en een inleidend woord van Maria Viola.
Leiden. De VI. Boekenhalle.
JOZEF MVLS

Elck prijz' zijn lief waar hij ze gis, zegt in haar inleidend woordje
Maria Viola een oud Hollandsch liedje na. Dat de veel bereisde schrijver
van « Steden ». dit keurig boekje uitgeeft tot lof zijner moederstad is eene
daad van liefde en pieteit waarvoor hare talrijke minn3ars hem dankbaar
zullen zijn. Voor hen is het een genot in keurig gekozen en raak-evoceerende woorden de wijken en steegen te zien beschrijven die ze zoo graag
doorkuieren; in welker atmospheer zij de levende ziel der stad voelen
welke, wars van de groote winkelstraten, zich onzer slechts veropenbaart
in de intiemere uithoeken der verdoken achterbuurten.
Zij die oud-Antwerpen niet kennen zuBen in dit boekje de bedachtzame gids vinden om de ontdekkingsreis te ondernemen - want Jozef
Muls zal hen schoonheid leeren zien en genieten waar velen argeloos
zouden voorbijgaan. Daarom dient dit boekje gelezen door de vreemdelingen die van eene stad iets meer willen zien dan openbare pleinen en
gebouwen en baedeker-merkwaardigheden. Maar iets meer dan aanwijzingen en stemmingen geeft ons hier de fijnvoelende vlaamsche estheticus
waar hij ons zijne beschotlwingen uiteenzet over, wat ik noemen zal :
stedengroei, bladzijden die dienden gemediteerd te worden door hen die
mede beschikken over het bestuur eener stad opdat zij zouden beseffen
wat de schoonheidsleer in rechte is van hen te eischen. De keurige etsen
van Walter Vaes ilIustreeren den tekst op eenegepaste wijze ~ al betreur
ik hier, niet als bij den schrijver, deze verholen maar typische hoekjes te
zien opduikenwaaraan wij met voorliefde den ken als van Oud-Antwerpen
wordt gewaagd.
D. V.

Drukkerij A. DE BIEVRE, BRASSCHAAT.
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HOE STAAT NET NiET

HET STRAFRECtIT ?

Onder strafrecht verstaat men de gezamenlijke voorschrif~
ten clef Staatsgemeenschap of der machten,die opdracht
ontvingen om zuike voorschriHen uit te vaardigen, voorschriften
waaraan een Jijden verbonden is, om het naleven van het
gebodene of het nalaten van het verbodene te verzekeren.
We zouden hier op twee vragen willen anTwoorden : hoe
komt !let dat er I1U veel over strafrecht wordi gesproken, en,
welke zijn, tegenwoordig, de voornaamste scholen in het
strafrecht?
Strafrecht is cen van die wetenschappen, waar elkeen
over meepraat; ook. de minder ontwikkeJde houdt er zijne
meening op na, over de oorzaken althans van eenige strafbare
feiten , over destfaffen voor zulke mi~drijven op te leggen, .en
over de maatregelen door openbarebesturen te treffen, om
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euveldaden te voorkomen. Zelfkennis, dageJijksche ondervinding en gezond verstand laten immets toe daarover denkbeelden
te vormen.
Sinds het eindigen van den oorlog heeft men ten andere
in ons strafrecht en ook in de rechtspleging in strafzaken
wijzigingen gebracht die op het strafrecht de aandacht moesten
vestigen. Ons strafwetboek Iiet enkel toe biJ het aanwezig zijn
van verzachtende omstandigheden in zake misdaden de Jijfstraffen beperkt te verminderen. De wet van 23 Oogst 1919
heeft die mogeJijke strafvermindering veel uitgebreid; wijzigingen werden daarenboven gebracht in de voorloopige hechtenis;
voortaan is het niet meer aileen het hof dat, na de uitspraak
der gezworenen, in de assisen de straf bepaaJt, deze wordt
vastgesteld door het hof samen met de gezworenen. De alleenrechtspraak werd ingevo'erd, in de raadkamer zetelen nu niet
meer drie rechters, maar weI een rechter, en feitelijk is het
daar nu, veel meer dan vroeger, een eerste veerschijning voor
het gerecht, v66r de openbare zitting.
Voorts wordt nog aJtijd over de wijsbegeerte van het
recht veel geschreven en getwist. In strafrecht gaat het over
het recht van de Staatsgemeenschap om testraffen ; voorname!ijk sedert de eerste helft der XVIW eeuw wordt die vraag
opgeworpen, nu nog aJtijd staat zij aan de dagorde.
Met de oudere katholieke wijsgeeren den ken wij aldus
(eerst vatten wij samen, wat daarna, eenigszins meer uitvoerig.
behandeld wordt) : de mensch is een gezellig wezen; hij is zoo
gemaakt, dat hij in de maatschappij leven moeL Eene maatschappij is niet mogelijk zonder gezag ; alzoo is de spreuk uit
te leggen van den Apostel, dat alle gezag van God komt. Hij
heeft immers de menschen zoo geschapen. Het gezag heeft
macht noodig, om zijn voorschriften te doen eerbiedigen;
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hieruit is niet te besluiten, dat macht gelijk zou zijn met recht,
en dat de wetgevende macht in een Staat willekeurig alles
voorschrijven mag. Wat goed en wat slecht is, is ook goed en
slecht buiten aIle Staatsvoorschrift; elke mensch weet, van
natuurswege, het onderscheid tusschen goed en kwaad. De
Schepper heeft hieromtrent in elken mensch eenige onveranderHjke begrippen gelegd, en dit is het wat wij, geloovigen, de
natuurwet noemen.
Het huisgezin is eene natuurlijke vereeniging ; het kind is
ten andere hulpbehoevend en moet door de familie verpleegd
en beschermd worden; boven de afzonderlijke personen echter
en boven het huisgezin komt de Staat als. een noodzakelijke
gemeenschap. Ten andere, altijd en overal heeft staatsgemeenschap bestaan; de mensch is zoo geschapen dat hij de sam enleving noodig heeft; de Staat aIleen kan op eene behoorlijke
wijze voor de algemeene welvaart zorgen. Vermits de Staat
noodzakelijk is, heefthij, met inachtneming van de rechten die
de burgers uit hun eigen natuur putten, en v;n hun einddoel,
het recht voorschriften uit te vaardigen, om zijn bestaan en om
de staatsorde te verzekeren, en zaken op te leggen of te verbieden
om de algemeene welvaart te bevorderen.De staatsvoorschriften worden, wanneer ze alleen bizondere belangen raken,
bekrachtigd door den eisch tot schadevergQeding ; door straffen
wanneer zij het algemeen belang betreffen.
Voor ons, geJoovigen, heeft het recht tot straffen een
goddelijken oorsprong ; de straf is iets meer dan een machtsuiting van den Staat; van natuur, dus vanden Schepper uit, is
de mensch een maatschappelijk wezen; .hij .moet in de maatschappij leven ; de maatschappelijke orde is noodig opdat de
maatschappij kunne blijven bestaan, en wanneer die orde
geschonden werd, moet·· zij hersteld worden. De sttaf wreekt
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de velistoorde maatschappelijke orde. Zij is een herstel, een
vergeiding.
Voornamelijk onder de nieuwere strafrechtschrijvers wordt
er over getwist of de mensch, ja dan niet, met vrijen wil
handelt ; onder de niet-kristelijke wijsgeeren is dat, van over
lang, eene twistvraag. Sommigen beweren, dat hiermede aileen
de wijsbegeerte gemoeid is, dat zoowel voorstaanders als
tegenstanders van
vrijen wi! zich op het volgend stand punt
kunnen vereenigen: de Staat moet blijven bestaan en stelt
straffen om zijne noodlzakelijke verdediging te bekrachtigen.
Ook zij die den oorsprong van het Staatsgezag niet onderzoeken, die aIleen
bestaan van den Staat als een geschiedkundig felt aanzien, dat men overa! aantreft, besluiten tot de
noodzakelijke verdedlging van den Staat door strafwetten.
meenen, dat

mi;l1

het recht aileen op een zedeJijke

verplichting bouwen
; dat de verplichting del' wetten slechts
kan
worden ult
eeuwige Wet; dat het altijd waar
tot de joodschen raad, die hun het
naam verbood, antv.roordden: «Men moet
de mensch en»; dat het niet
richtSDOer van onze handelingen, zooals sommigen
de zinneUjke lust, de ontwik"
te nemen, dat wij
een
onze redeJijke natuur ans voorhoudt,
onderschelden ; dat dus, ten
de natuurwet ligt, d. w. z.
begrippen, die de mensch, van natuurshij mensch is, kent.
wege,
Hugo de Groot (Grotius) (1583-1645), de schrijver van
Jus Belli ac Pacis, ({ de prins der Nederlandsche l'echtsgeleel'~
den» geheeien, wordt veelal door de rechtsgeleerden aangezien,
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als zijnde een der voormannen van het natuurrecht ; men heeft
hem zelfs den« stichter van het natuurrecht» genoemd. Hij
behandelde het eerst dit laatste als een zelfstandige wetenschap ;
vroeger werd het natuurrecht beoefend als een deel der
algemeene wijsbegeerte. De Groot verdedigde stellig deze
leering, doch hij deed niets anders dan hieromtrent de gedachten aannemen der scholastieke of middeneeuwsche kristelijke
wijsgeeren, en van de geleerden der oudheid.
De Groot is voornamelijk bekend in het tusschenstaats- of
volkenrecht ; positief recht vond hij hier niet ; natuurIijk kon
nochtans niet aileen de willekeur of het recht van den sterkste
gelden, meende hij terecht, en daarom jUist drukt hij, voor de
onderlinge betrekkingen van van elkander onafhankelijke
Staten op de verplichtende voorschriften van de natuurwet.
Het natuurrecht verstaan wij zooals de middeneeuwsche
kristelijke wijsgeeren en Huig de Groot; am het wijsgeerig
begrip van den mensch te kennen, moet men tot hen Jeruggaan.
't Is maar spijUg dat de rechtsgeleerden dit te vee! vergeten.
Als natuurrecht aanzien wij niet wat wijsgeeren uit de
XVIe en XVIle eeuw (Hobbes, Spinoza) enook moderne wijsgeeren, met dien naam betittelen. Het zijn, volgens ons, ook niet
de uitgebreide, a prioristische en wiIlekeurige wetsvoorschriften
als natuurrecht aangezien door de Fransche wijsgeeren van de
tweede helft der XVIIIe eeuw, die uitgingen, niet van den in
werkelijkheid bestaanden mensch, maar vap een ingebeelde,
b. v. het recht van den zoogenaamden natuurtoestand van
J. J. Rousseau. Onder de Fransche Omwenteling werd gedacht,
dat het recht, toen vastgesteld, niet aileen goed was voor de
Franschen, doch voor aile volkeren, omdat het voortsproot
uit de menschelijke natuur. Daartegen is men, met reden,
opgekomen ; het recht is immers iets dat leeft, dat wortelt in
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het leven, in de manier van handelen, in de geschiedenis van
een volk.
Tegen dit zoogenaamd natuurrecht van de Franschen
kwam in Duitschland de geschiedkundigeschoo/, . met von
Savignyaan het hoofd, tot stand. Die school heeft doen inzien
dar het recht zich moet vervormen vOlgens de bestaande
toestanden en niet aileen mag gesteund gaan op abstrakte
redeneering. Zij ging echter ook te ver ; zij nam niet aan dat er
in denkristelijken zin een natuurrecht bestaat, en huJdigde
alleen de wetten door de overheid in elken Staat gemaakt, m.
a. w. het rechtspositivisme.
Aile wet isgeen Staatsrecht, m. a. w. omdat de Staat
iets heeft verordend, is het daarom nog geen recht; elkeen
gevoelt het onderscheid tusschen recht en macht, en, dat boven
de staatsvoorschriften, er iets hoogers zijn moet; elkeen weet
ten andere dat er rechten zijn, die niet uit de Staatsmacht
voortvioeien, of door deze niet erkend worden.
Wij nemen, het spreekt van zelf, ook de meening niet
aan van hedendaagsche niet-katholieke rechtschiijvers, voorstanders van ({ een natuurrecht met veranderlijken inhoud ».
Er zijn nogal verdedigers van wat ze noemen « een ideaal
recht ». De menschelijke rede toont, volgens hen, dit ideaal
aan ; de zetel van dit ideale recht Jigt, meenen ze, in het rechtsbewustzijn van (~et volk. Onvermijdelijk echter heeft men
hiermee niet iets vast, iets onveranderlijks ; dit hoogerstaande
moet gedurig, als gevolg van allerhande invloeden, veranderen.
Daarom spreken ze van de op elk tijdstip geldende begrippen
van zedelijkheid en rechi.
Met reden heeft ,men ~gezegd, dat de Decalogus, de Tien
Geboden, de korte formule is der natuurwet. Ook vOOr hem
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bestond deze; hij heeft een positieve wethiervan gemaakt en
er een scherpe bepaling aan gegeven.
Staatswetten kunnen volgens het geweten verplichten,
wanneer zij zedelijke voorschriften bekrachtigen, wanneer het
voorschriften geldt die klaarblijkend en dringend voor de
algemeene welvaart noodig zijn, of wanneer de wetgever
duidelijk te kennen heeft gegeven dat hij door zijn voorschrift
strikt wilde verbinden. Nevens zulke staatsvoorschriften zijn er
echter wat men noemt « loutere strafwetten }}, d. i.- zulkdanige
wetsbepalingen die niet streng volgens het geweten verplichten,
waar aIleen de overtreder zich blootstelt aan de gestelde straf.
In de verschillende landen
, kan over den aard van eene
wettelijke bepaling, gewetensplicht of loutere strafwet, eene
verschillende meening bestaan. In Nederland b. v. wordt veel
gemakkelijker dan bij ons aangenomen, dat eene staatswet ook
naar het geweten verplicht. Als voorbeeld van « loutere strafwet» kunnen we het schieten van een haas zonder jachtverlof
of in verboden tijd aanhalen.
Zij, die denken zooals wiL verdedigen de noodzakelijke
staatsorde veel vollediger dan de andersdenkenden, en dit om
twee redenen :
De straf kan slechts toegepast worden, wanneer de overtreder gevat en er bewezen wordt dat hij het strafbaar feit heeft
begaan. Hoevele strafschuldigen die ontsnappen ! Hij die weet,
volgens het geweten verpIicht te zijn, ook al zij hem door den
Staat geene straf opgelegd, heeft «zqnde» bed rev en ; dit
schuldbewustzijn moet hem natuurlijk van het strafbaar feit
weerhouden.
Er is echter iets meer: staatsstraf iis alleen verstaanbaar
bij iets uiterlijks. Waar het een bloot opzet bleef, het moge
ook nog misdadig zijn, kan de Staat niet straffen ; hier ook is
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voor hem die aan zedelijke verpJichtingge\ooft, « zonde » ;
een vrijwillig slecht opzet vol staat natuurlijk hiertoe. De Staat
heeft er alle beJang bij, dit bewustzijn niet af te stompen met
aIleen zijn recht tot straffen op de verdediging der noodzakelijke
gemeenschap te steunen.
Bovendien moet opgemerkt worden, dat wij de persoonJijke vrijheid beschutten, door perk en paal te stellen aan
hetgeen van staatswege toegelaten is, de noodzakelijke staatsorde en het algemeen belang zijn immers rekbare, niet scherpafgebakencle begrippen.
(Wordt vervolgd.)
EM. VLlEBERGH.

ALBERTINE STEEN HOFF-SMULDERS

x
Onder haar geschiedkundige romans haar beste, en
van 't beste mee dat sinds tachtig op dit gebied in de Nederlandsche letterkunde verscheen is de derde van den trits : «Een
Abdisse van Thorn» (1911) .
Hij speelt in 't Luiksche Limburg, onder bisschop Jan van
Heinsberg, dus in den tijd van Jacoba van Beyeren en even
daarna. Wij krijgen vooreerst een panorama van Luik, in een
heel anderen trant, maar toch zeker niet minder merkwaardig
dan dat van Carton de Wiart's « Cite ardente ». De bisschop
verneemt van de omust die heerscht in 't land van Thorn. Man
des vredes, zou hij niet graag het zwaard opnemen.
Intusschen gist het ook in Luik zelf. Maar een goede preek
van den bisschop in zijn hoofdkerk brengt het volk tot bedaren.
Wat verder Thorn betreft, zal Willem de la Marek daarheen
worden gezonden, met de opdrachter alles, mede onder 't beleid
van's bissehops zuster Johanna, dienstdoende abdisse, in orde
te brengen.
Willem is maar pas ter bestemming als hij zieh dieper dan
't een diplomaat, of althans een ridder op diplomatisehe
zending, passen mag, door de schoonheid der abdisse getroffen
voelt.
I
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En hier zet in, met bijzonderheden door 't verhaal heen
geweven, de kieseh-fijne schildering van een weelderig middeleeuwseh vrouwenklooster, waarin de geest van de wereld
lang geen verstooteling is.
Maar Johanna zelf leeft een hooger leven dan al die freules
rondom haar. Haar kloosferzin is de eehte ; haar dagen zijn
aan godsvrueht en aan studie gewijd. En nu haar broer de
bissehop zelf komt, om de grensregeling door de la Marek
geleid, praetiseh te besleehten, krijgen we dat heerlijke hoofdstuk van Jan met zijn zuster in haar boekerij. Johanna haalt haar
nieuwen sehat te voorsehijn, een gedrukt « Hoveken vanpevocien», vrueht van haar eigen zetterskunst. En haar heele ziel
bieeht ze nu uit aan haar broer: Ze voelt zich nit~t geroepen
om te leiden, ze voeJt zich evenmin geroepen om te blijven in
een klooster als dit. Ze ZOU willen heengaan, niet in de wereld,
o neen, maar in een klooster dat haar beter past: een stille
Benedictynesse zou ze willen worden.
De bisschop zat in de kamer van zijne zuster, bezag de nieuwe handschriften, welke zij had gekocht of ten geschenke ontvangen, want har:!
boekerij was even wei voorzien als de zijne. Hij leunde behaaglijk in de
kussens van de Jage bank, waarop hij zat, 't bonte venster was opengestooten en Iiet de zoele Meilucht binnen, en de diepe vensternis was met
tapijten, met bloemen en allerlei vrou·.veIijke snuisterijen een kleurig,
fleurig hoekje, waar het genoeglijk rusten was. Tegenover den Bisschop
zat de kanunnik Ooerdert van Mouffairt, een kleine grijze man met nog
heldere bruine oogen en sierlijke blanke handen. De Abdisse zelf in een
huisgewaad van witte wol, ging in het vertrek op en neer, haar broeder
de handschriften toonend en over allerlei sprekend.
« Zie~, zeide zij, een qlad perkament opnemend, «dit zond mij een
broeder uit Meerle ; « het werd door een ongeo~fende hand geschreven,
maar het is een zeer schoon exempeJ, van Onze Lieze Vrouwe, dat ik niet
kende. Wilt gij het hooren ? ..
« Daar was een goed rechtvaardig mensch, die zeide tot een roeke-
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loos mensch: « Wilt gij voor mij bidden? » En de roekelooze man zeide :
« Hoe, gij wilt, dat ik voor u bidde ? ik ben een zondaar en kwaJijk voor
mij zelf. » Maar de rechtvaardige mensch zei: «Wanneer gij voorbij een
beeld van Maria komt, zoo bid voor mii, ik smeek het u », en de andere
beloofde het al lachende. Toch, toen hij niet lang daarna voorbij een
beeld van Maria kwam, herinnerde hij zicn zijne belofte en zie,
hij kl1ielde neer en bad devotelijk tot God voor den man, dien hij een
goed mensch wist. Als hij daarop wilde heengaan zag hij dat het Kind,
hetwelk Maria op haar armen droeg, lachte en hij hoorde Maria, die tot
het Kind zeide:« Mijn lieve Kind, waarom lacht gij ? » « Zoude ik niet
lachen, Iieve Moeder », zeide Jesus, « hier is mijn vijand, die voor mijn
vriend bidt ». Toen zeide Maria: «Lieve Zoon, wanneer uw vijand
voor uw vriend bidt, zoo moet gij u ook over uw vijand ontfermen ter
Hefde van uw vriend ». Toen zeide Jesus: «Gij hebt weI gesproken,
lieve maeder, ik zal het doen. » Als de roekelooze mensch dit hoorde,
werd hij ontroerd en hij bekeerde zich tot een heilig leven. »
« Welk een schoon exempel ! » riep de Bisschop. «Bij Sint Lambertus, ik zou er toe komen, aan al de zwarte schapen van mijn kudde een
gebed te vragen ; ik zal dan louter heiligen tot onderdanen krijgen en het
is meteen mij zelf ten goede. » - « En tevens; rekent gij u zeU onder de
rechtvaardigen, Heer broeder ., zegde vrouw Johanna met een fijn lachje.
« Dat is een stoute opmerking ! Wat dunkf u ervan, heer Kanunnik ?
Nog draagt mijn zuster den ring harer waardigheid niet aan den yinger
en reeds verzet zij zich tegen haar Heer. » « Ik las de opmerking op het
gelaat van Heer Goerdert », zeide zit plagepd, en daar deze het niet
wagen durfde ze te uiten, zei ik ze luide om u te waarschuwen tegen
hoovaardigheid.
.
« 0, 0, genadige Vrouwe, ik bid u ... wierp de Kanunnik tegen.
« Zwijgt maar, zwijgt maar., lachte de Bisschop; « ik geloof waar_
Jijk, dat gij beiden het eens zijt en mij een sermoen wilt houden, ik beloof
albij voorbaat mij van aIle hoovaardij te beteren. »
«En daar we met dit voornemen tevreden zijn, schelden wij het
sermoen kwijt. In plaats daarvan zal ik u beiden een Hoveken van
Devocien laten zien, dat mij onlangs werd toegezonden. Wat zegt gij van
deze prachtige letters? Zie eens deze zoete i\'\aagd in haar blauw kleed
met witten mantel en het jesuskindje in 't bruin gekleed op haar schoot. »
c Het is waarlijk van het begin tot hef einde even regelmatig en
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fraai geschreven », zeide de Bisschop, {( ook de stempels van den band
en de koperen sloten zijn kunstig behandeld. »
« Maar nu zal ik u nog iets anders toonen " zeide de Vorstin, « voor
Heer Goerdert is het geen nieuws meer, maar ik geloof, dat gij er verbaasd
van zult staan. » Zij ontsloot een eikenhouten kist en nam daaruit een
klein boekje dat niet gebonden was, maar slechts los bijeengenaaid. De
bladen waren hier en daar gevlekt en met vreemd uitziende letters bedekt.
« Wat is dit? »vroeg de Bisschop, « noemt ge dit een fraai handschrift? ,>
« Ik uoem het heel geen handschrifb>, zeide de Abdisse geheimzinnig.
« Ziet gij er niets merkwaardigs aan ? )}
~ Ik zie aileen, dat het zeer slordig en onhandig geschreven is. Ik
zou zeggen door een pas beginnenden leerling. »
« Ik zeide u reeds, dat het geenhandschrift is. Het is niet geschreven».
« Niet geschreven ? Hoe is het dan gedaan? Meent ge soms, dat dit
een proefje is van de nieuwe kunst, waarover ik hOOl'de, en waardoor
men honderd boeken zou kunnen maken in den tijd waarin er nu een
vervaardigd wordt? » " ]uist, dat is het. De letters zijn gedrukt. »
« Ik kan niet zeggen, dat ik een hooge gedachte van de nieuwe kunst
krijg. Het moge dan snel gaan, fraai is het niet. Dan zie ik liever dat
handschrift daar. »
« Zeker, ik ook. Maar dat handschrift werd door een kunstenaar geschreven en dit boekfe werd gedrukt door een beginnelinge. Mij dunkt,
deze kunst gaat een groote toekomst tegemoet, grooter dan wij we! vermoedeno Wai nu in het bezit van enkelen is, zal eens aller eigendom zijn.
En de boeken, die onze vrome monniken en kloostervrouwen, onze
geleerde klerken en onze vinders neerschrijven, wilen gelezen worden
op de ridderlijke kasteelen, in de poorterswoningen, ja zelfs in de hutten
van den laat.
« Er zullen boeken zijn, goed. Maar hoe zuBen zij lezen, die de
kunst niet verstaan ? »
« Zij zullen het leeren .•
« Welk een geestdrift! lk kan het mij nog bezwaarlijk voorstellen.
Verscheidene van mijne Luiksche schepenen kunnen niet Jezen, en in de
toekomst, die gij u voorsteIt, zou gindsche herder, terwijl hij zijn kudde
~oedt, zijngezel voorlezen uit de «Oeestelijke bogaert van Onze Lieve
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Vrouwe »,en mijn stalknecht zou ik een goedendag verdiept vinden in
de romance van Floris en BJancefloer ! »
De Kanunnik lachte, maar Vrouwe Johanna bleef ernstig. » Ja zoo
denk ik het mii, » zeide zij, {( en het zal dan een schoon,e tijd zijn ! »
« Ik weet het niet, » antwoordde de Bisschop.
« Het duizelt mij, wanneer ik er aan denk, en ik meen, dat gij deze
kunst overschat. Wie heeft dit boekje gedrukt ~? »
« Ik. »
« Gij ! » en de Bisschop sprong op van verbazing. Hij nam het boekje
wederom op en onderzocht de letterteekens nauwkeurig :
« Het is nog zeer gebrekkig, » zeide Vrouw Johanna, over zijn schouder heen, naar het blad ziende.
« Ik ben nog onbeholpen en een beginnelinge. Maar ik heb het werk
uit Venetie gezien, dat wonderl:choon was en voor geschreven schrift
niet behoefde onder ie doen. »
De Bisschop staarde nog op het perkanie~t in de uiterste verbazing.
« Oij moet mij uw werktuigen laten zien, » zeicle hij. « Het is wonderlijk,
wonderlijk... En gij wilt deze kunst aanmoedigen, en zelf uitoefenen ? l>
« Waarom niet? Oii denkt misschien, dat ik genoeg te doen heb met
eerst het stm en daarna mijn rijk te bestureti en te zorgen, dat mijne
onderdanen in vrede leven met elkander en m~t hunne buren? »
« Misschien wei, » zeide de Bisschop Iachend. « Ik doe mijn best de
abbatiale plichten goed waar te nemen, maar ik ste! niet genoeg belang
in al die politieke twisten om er mijn Ieven rnee
ie vullen. Ik heh niet
I
genoeg eerzucht om dagen te spreken en stapels perkament te doen vol,
schrijven over een duimbreed gronds, die aan Thorn betwist wordt, over
eeh veerte! rogge, dat mij niet op tijd wordt voldaan. Mijn landvoogd is
een uitstekend mensch, wien ik die zorgen ga~rne toevertrouw. »
De Bisschop zag ter zijde naar den kanunriik. " Kunt gij mij niet eens
laten zien, hoe dit gedrukte schrift behandeld wordt? » vroeg hij.
" Zeker, zeker ! Oa mede en ik zal het u tbonen. »
De kanunnik van Mouffairt stond op: :' Gij staat toe, dat ik oorlof
neem, genadige Vrouwe? Men wacht mij vandaag nog in lttervoort. Uw
,
wiIIige dienaar, Monseigneur. »
" Ik hoop u morgen nag te zien, Heer van MOllffairt; wij moeten de
partij schaak afspeien, die wij vanmorgen begonnen zijn, sprak de
Bisschop.
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De Abdis was het vertrek reeds uit, de Bisschop volgde haar door
vele hooggewelfde kloostergangen en langs steile trllPpen naar een afgelegen vertrek. Door het onbedekte venster viel een schel Iicht op de witte
muren en op de tafels met allerlei schrijfbenoodigdheden en vreemde
werktuigen. Vrouwe Johanna deed een donker Hnnen overkleed aan, zette
zich voor een tafe! en toonde haar broeder hoe alles behandeld werd. Zij
gaf hem ten laatste een blad perkament, waarop zij zelf de tekst uit
de Schriften gedrukt had. Eel'st scheen Bisschop Jan, niettegenstaande
de verbazing die hij getoond had, elders te zijn met zijn gedachten ; half
verstrooid luisterde hij naar hare verklaringen. Maar spoedig ontwaakte
opnieuw zijne beJangstelling en 't was eerst Iladat hij alles met de grootste
aandacht bezien en onderzocht had, dat hij voortdurend met de hand
over het voorhoofd streek, bij hem een tee ken dat iets hem bekommerde.
Terwij! zijne zuster weer alles in orde bracht, vroeg zij hem:
« wat is er? Waarover denkt gij zoo ernstig? »
« Over iets, dat ik daareven reeds wou zeggen. Maar laat ons eerst
naar het woonvertrek gaan, en zorg dat niemand ons store. »
Toen de Bisschop weer op de bank voor het venster zat, schoof
Vrouwe Johanna een langen zetel bij en neerzittend vroeg zij : « Welnu,
heerbroeLier, niemand zal 011S hier hinderen.
« Wat hebt gij te zeggen ? »
De Bisschop legde zijn hand op de hare. {( Mijn lieve zuster, ik maak
mij ongerust over wat gij daareven hebt gezegd in hetbijzijn van kanunnik
Mouffairt. Oat gij uwe waardigheid zoo weinig telt, is niet iets om van de
daken te verkondigen. »
De Abdisse zag getroffen naar hem op. «. Gij zoudt mij hoovaardig
willen zien ? Gij?
« Maar wie spreekt daarvan ? Het ambt, dat ons geschonken is, met
passende hoogheid bekleeden, is geen hoovaardigheid. )}
« Gij vindt zulk eene uitlating mijn ambt en stand niet passende?
Maar ik zeg bet aileen tegenover u en den kanunnik; hij is een rechtschapen olld man en zal niet verder zeggen, wat ik in betrouwen bespreek. ~
« Hoe weet ge dat ? Hij kan zeer rechtschapen zijn en toch aan
een vertrouwd vriend mededeeJen, dat de Abdisse-bewindvoerster, naar
het hem toeschijnt, terugschrikt VOOI' de zwaarte van het ambt en hare
prebende niet als een eer, veelmeer als een last, beschouwt. )}
Johanna van Heynsbergbe staarde door het venster in den- zonnigen
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tuin. Er zat een vogel op een bloeiende tak dieht bij en hij floot zijn lenteliedje, altijd weer opnieuw ; men zag zijn klein keeltje op en ,neer gaan,
zijn bekje open. Er kwam een diep zwaarmoedige trek op het gelaat van
de jonge vrouw.
« Hij zou geen \eugen spreken, >} zeide zij zachtjes.
« Dat ishet juist wat ik wilde weten en wat mij bekommert, )} sprak
de Bisschop. « Of Heer Mouffairt de door u gesproken woorden voor
zieh houdt of 'Ian anderen mededeelt, het is mij eigenlijk hetzeIfd'e. Maar
wanneer gij, mijn lieve zuster, die spoedig voor het gansche leven zult
moeten beslissen, een verkeerde keuze mocht doen, dat zou mijn innig
leed zijn.
Johanna zuchtte maar zweeg.
« Kom, )} zeide de Vorst, « zeg mij uw bezwaren. Is het de abbatiale
waardigheid en zorg, het gewicht der gelofte, waarvoor· ge terugschrikt?
Zoudtge Hever stiftjonkvrouwe zijn ? Wenscht gij, dat ik uuithuwelijk ?
Is Thorn u te eng geworden en meent ge dat ge in de wereld beter op
uw plaats zult zijn ? »
« 0, neen, neen ! Hoe vergist ge u zoo! Van kind af heb ik getracht
naar stilte en eenzaamheid. Ik heb altijd gedacht, ik heb gehoopt, dat
God mij tot zijn Bruid verkoor. Ik had een dochter van Sint Benedictus
willen zijn, ver van de wereld mij trachten te heiligen en mij wijden aan
studie en gebed, Toen hebben zij gemeend, onze vader en onze moeder,
en nog meer onze vorstelijke bloedverwanten, dat eene gravinne van
Loon en Heynsberghe het grauwe kleed der Benedictijner nonnen niet
paste en zij hebben de prebende voor mij bedorigen: z6,6 zou ik mijne
roeping volgen en toch vorstin zijn ! Alsof men God en de wereld tezamen
dienen kon.! »
«Toch zijn er heilige vrouwen geweest, die over Thorn hebden
geregeerd.
« Zeker, maar daar waren er ook, wier leven verre van stichteJijk was,
En op zulken wi! ik niet gelijken ! Mij schijnt eene lichtzinnige jonkvrouw
meer verschoonbaar, dan een onwaardige abdisse. »
« Dat zal ik niet tegenspreken. Maar wie wi! een onwaardige abdisse
van u maken, mijn lieve, vrome zuster ? »
« Ik zal het zeker worden, indien ik heel mijn leven wijden moet aan
al de lasten en plichten, die mijn waardigheid mij oplegt. Zeker, eene
Abdisse van Thorn kan eene heilige en verdienstelijke vrouwe zijn, maar
dan moet zij ook ten volle voor haar taak berekend wezen ; dan moet zij
>}

>}
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het wei haar roeping voelen, te regeeren en te zorgen voor het heH van
vele anderen. Dan moet zij niet verlangen naar eenzaamheid en afzondering, dan mag zijniet twijfelen aan de haar geschonken genaden : ieder
uur, ieder oogenblik moeten zij alles zijn voor allen. »
« En gij gevoelt, dat ge dit niet kunt? »
{( Ja ! » En de Abdisse stond met een ruk uit haar zetel op, alsof zij
met die beweging al haar lasten van zich afwierp. « Ik heb er tegen gestreden, al z66 lang. Maar in de laatste dagen werdhet mij gansch
duidelijk. Het is ook verkeerd, dat iemand z66 jong als ik met deze
waardigheid is bekleed, al was het aIleen voor wat in eigen huis van mii
gevorderd wordt. Moeder Abdisse zou ik moeten zijn voor jonkvrouwen
van miin jaren en ouder. Zij moetentot mij komen om raad en troost, ik
zou het hart van anderen moeten doorgronden, ik, die mijn eigen hart
nog niet leerde kennen. Neen, neen ! Ik kan niet besluiten om de gelofte te
doen. Ik ben te zwak voor wat van mii gevraagd wordt. Heerschen en
gebieden, eerbetoon eischen en ontvangen - en tegeIiik de dienstmaagd
des Heeren ziju ! In al de verstrooii'ngen van de we reId leven - en toch
het hart onbesmet bewaren!. .. Zult gij ontevreden zijn, mijn broeder,
wanneer ik de prebendeneerleg 7 »
De Bisschop zag voor zich neer, hij had ontroerd toegeluisterd ; het
was hem of hij de echo hoorde van den striid, dten hij zelf eens gestreden
had, Hij had ook nooit vermoed, dat zijne zuster dewaardigheid, die
haar wachtte, vreezen zou. Hij zag in haar, hoe jong ze ook was, een
dier uitnemende vrouwen, dieonbetwist en onbenijd de eerste plaatsen
innemen en waardig zijn.
lij knielde op de lage bank voor hemneer, terwijl hij bleef zwijgen.
« lijt gij ontevreden ? » vroeg zij nog eens. Hij schoot op uit zijn
gedachten.
« Neen, " zeide hij, haar hand en vattende, « gij zult doen wat u goeddunkt; vuor gansch uw leven is dit een beslissing, die gij zelf moet nemen.
Maar terwijl gij weet, hoe ik ijdelheid en eerzucht veroordeel, bedenk
ook, dat we wei eens te angstvallig, te mistrouwig kunnen zijn. Wanneer
God ons talenten gaf, moeten we die gebruiken; we mogen, zoo we
hooggepJaatst zijn, ook rekenen op Zijne genade. Het zou verkeerde
nederigheid wezeri, wanneer hii, die· tot bevel en was geroepen, alleen
maar wilde gehoorzamen. Denkt ge, dat ook ik nooit'met zulke gedachten
te kampen had? )}
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« Maar wanneer uw eigen ziel verI oren ging, terwijl ge die van
anderen tot God bracht zoudt ge uw mijter en krootse neerleggen, niet
waar? »
« Ongetwijfeld ... maar ... »
« Welnu, ik weet, dat dit met mij zou gebeurert. Neen ik heb alles
overwogen. Anderen, beteren zullen mijn plaats bekleeden. Laat me he engaan en wees er niet toornig om. »
« Waar wilt ge heengaan ? Wilt ge dus ook Thorn verlaten? »
« ja, het liefst zou ik naar het Benedictijnerklooster gaan, maar dan
komen ook oogenblikken, dat ik zelf vrees ... »
« Kom, gij kwelt u zelf noodeloos. Wanneer God u waarIijk roept tot
stiIte en afzondering en van u niets anders wil, dan dat gij zijne nederige
dienstmaagd zijt, dan zal Hij u verder weten te leiden en gij zult volgen.
Maar vooreerst moet gij tijd nemen om te denken en· te beraadslagen,
Morgen vertrek ik. BHjft ge bij uw plan en zijn tlwe zaken hier geregeld,
doe mij het dan weten. Gij zult in het paleis ie Luik uwe kamers vinden
en er wonen zoolang gij verkiest. Wanneer ge bIijven wilt - het zou
mijne grootste vreugde zijn u aan het hoofd mijner huishouding te zien, »

Intussehen wandelden daar in den hofWilIem de la Marek
en josine van Cleve, die sinds den eersten stond van zijn verschijnen droomt van dien jongen Luiker edelman. Maar
Will em's hart is bij Johanna,en dienzelfden dag vraagt hij haar
hem kleuren te mogen dragen. Morgen zal hij afreizen, en hij
wi! niet heen of hij moet in't bezit zijn van haal' jawoord. In
plaats,van haar liefde, die zij hem niet geven kan, sehenkt zij
hem een Maria-souter vool' zijn toekomende ...
Er wordt gepraat, en josine achterhaalt het geheim van
Willem's liefde. De sehuldige in haar oogen is natuurlijk
johanna. En nu begint het spel van den minnenijd. Zelden is dit
in onze literatuur zoo realistisch waar en tevens zoo romantisch
boeiend verteld.
johanna zal een tijdjeJang haar intrek nemen te Luik bij
haar broer, die wenscht dat ze zich nog eens goed bedenken
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zal. Terwij\ ze daar nu verdiept zit in de lezing van Christine
van Pisa, ontvangt ze van josine, wier afgunst reeds terdege
gebleken is een aanvraag, om zoolang haar meesteresse te
Luik is, te mogen behooren tot haargevolg. Ze mag komen ...
Daar treedt pater Bernardinus op om den bisschop, die
nog steeds hoopt op het huwelijk van WiIlem met johanna, te
overtuigen dat 's meisjes roeping in 't klooster ligt. Die beiden
in gesprek over de ziel van johanna,is een voorspel als 't ware
tot de samenspraak tusschen pater Albert en pater Ertelius in
« Stephana Schwertner» (1).
De haat tusschen de Awans en de Waroux is in Luik weer
ontbrand; onder't volk is 't verzinsel verspreid dat de bisschop
zijn zuster zou dwingen tot het klooster en dat haar geliefde,
de la Marek, daarom ver in den vreemde tenoorlog zal gaan.
De bisschop blijft aarzelen. Eenerzijds heeft hij la Marck
zijn hulp beloofd omjohanna te verwurwen; andetzijds bezwijkt
hij onder den wi! van Bernardinus, die duidelijk johanna's .
roeping ziet. « Welnu, ga naar uw klooster » luidt het besluit,
maar wacht tot het oproer gedempt is. Daar dringen de kreten
van 't volk tot in de kamer door. Met het uur wordt de toe stand
hachelijker. Eene kan redding brengen. Welnu, ze zal er zich
in schikken... De bisschop opent het venster; en om het yolk
te doen zien hoe het misleid is brengt hij de beide verloofden
op het terras. De schare juicht en de «cite ardente» komt
alweer eens tot rust.
Ziet u wei, had de bisschop gezegd, dat Gods wi! u in de
wereld behoudt. Maar johanna bleef eenstille, nadenkende
bruid. Abt Bernardinus neemt de laMarck onder handen en
(1) Let eens op hoe in de beide romans het heerIijk, middeleeuwsch
motief is verwerkt van het vogeJtje dat zingen komt van Hefde.
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maakt hem duidelijk dathij aan God moet laten wat God zich
heeft uitverkoren.
Een laatste maal ziet Willem zijn bruid ; ze is heel aIleen
in de kerk, en bidt. Hij schrijft haar zijn afscheidsgroet, en,
alvorens ter kruisvaart te gaan, wi! hij nog eens naar Thorn,
waar in de jongste Mei zijn hoop op geluk was ontbloeid. In
de schaduw van den geheimzinnigen Plompen Toren aldaar
wordt Willem door struikroovers vermoord.
Onder zooveel tragiek wordt Josine krankzinnig.
«Jan van Heynsberg Jegde zijn waardigheid als Bisschop
van Luik neder; hij stichtte tot zielerust van zijn vriend een
Augustinessenklooster, waar ook josine, na een zware ziekte
van haar waanzin hersteld, haar afdwalingen boette. Het stift
van Thorn, de oude abdij, is verdwenen. »
Zelden werd bij ons een roman geschreven boeiend met
zoo gezonde verbeelding, zoo trouwe overgave aan den middeleeuwschen geest, zoo helderen en zoo vasten zielkundigen
kijk, zoo mooie karakterschakeering en zoo fijne evenredigheid
van bewerking. En dat alles zonder eenige pretentie van
geforceerde diepzinnigheid of gewild-archalstisch vertoon.
Een heel boek vol van die heerlijke, kiesch-doorzinderende
ontroering, die eens te meer bewijst hoe harmonisch deze
vrouw denkt met haar hart en met haar hoofd. Dat beseft men
te meer naarmate men van dichterbij toeziet en onder den indruk komt dat « Een Abdisse van Thorn» wei een katholiek
wederwoord zou kunnen zijn op «Warhold,» en op de beide
« Zwervers » die met hun jonge faam toen onze heele Iiteratuur
bestreken.
JUL. PERSYN.

EMILE VERfiAEREN.

I.

In de gulden omlijsting van de Belgische Senaatzaal werd
gister met groote en luide gebaren het beeld van Emile Verhaeren gezet in officieele onsterfelijkheid.
Vandaag willen we pogen, in echte waardeering VOOI den
dichter, maar met even echte liefde voorde waarheid, stilletjes
onze bescheiden meening te zeggen over den man en zijn
werk.
Een groot jaar voor de letterkunde, dat jaar van zijn
geboorte: 1855 schonk aan Belgie Verhaeren, aan Nederland
Van Looy, aan Duitschland Heinrich Hart, aan Italie Giovanni
Pascoli.
Onder die allen is Verhaeren de eenige wereldberoemde.
En toch zijn de anderen, elk voor hun volk, van grooter
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waarde en van grooter beteekenis dan Verhaeren voor 't zijne.
Hoe dat komt? De verklaring Jigt in de volgende bladzijden. Maar met een paar woorden kan alvast veel worden
gezegd : AI die groote jaargenooten van hem zijn harmonische
naturen, een van denken en een van voelen, een in zichzelf,
een met hun volk. Wat een pracht in dit opzicht is Giovanni
Pasco Ii ! - Verhaeren integendeel is een« problematische
Natur » -- naar Spielhagen's eersten roman - gesplitst in zichzelf, gescheiden van zijn volk.
.
Verhaeren voelde Vlaamsch en dacht Brusselsch. Wie
Brusselsch denkt, droomt Parijzisch, en dweept met expansion
mondiale, over Hollandsch Limburg en 't Groothertogdom heen.
Waartoe dat leidt als men met normaal-burgerlijke
gaven is toegerust moet ik niet vertellen, wijl dit eens
voor altijd in « La 628-E8 » werd geboekt.
Waartoe dat leidt als men Emile Verhaeren is?
... Omstreeks den tijd toen het wonderkind in St. Amandsbij-Puurs op de \agere schoolbanken zat, lOng een dichter uit
datzelfde dorpje afkomstig - 0, maar een klein Vlaarnsch
dichtertje - zijn Iiederen als tel kens een Jes voor de jeugd :
Dietsch! Wie vergeet er veur vreemde praai - ons Dietsch. Is de zot dan koning, de dwaze prins in den lande
Dat men minacht des volkes taal - ons Dietsch !
Graaft eenen put, 0 graven, om 't Dietsch te smoren,
Versmoren zal u altemaal- ons Dietsch!

«Zoo sprak Jan Ferguut. .. » Qu'est-ce qu'il dit? vroeg
Emile, want hij vatte 't niet. En men antwoordde -- men was
Vlaamsche buitenmensch, maar men was rijk: que c'etaient
des f1ouskes.
En toch voelde die kleine zich
... fils de cette race
Tenace
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Qui veut, apres avoir voulu,
Encore, encore, et encore plus.

Maar wat wilde en wilde hij dan? Hij wist dat het kleine
Vlaanderen eenmaal groot was, dat het achterIijke Vlaanderen
eenmaal allen vooruit was, dat het zichzelf verknechtende
Vlaanderen eenmaal zichzelf heer en meester was. Of Hever :
hij kende dat verleden uit zijn .geschiedenisboek, maar dat
heden kende hij niet uit de werkelijkheid.
j'ap{'ris alors quel fier pays eiait la Flandre !
Et quels hommes, jadis, avaient fixe son sort,
En ces joms de bUchers et de flammes, ou la cendre
Que dispersait Ie vent etait celie des morts.
Je sus Ie nom des vieux martyrs farouches :
Et maintes fois, ivre, fervent, pleurant et fou,
En cachette, Ie soir, j'ai embrasse leur bouche
Orde et rage, sur I'image a deux sous.
J'aurais voulu souffrir I'exces de leur torture,
Crier rna rage aussi et sangloter vers eux,
Les elairs. les exaItes, les dompteurs d'aventure,
Les arracheurs de foudre aux mains de Philippe deux.
Ou bien encore c'etaient les communes splendides,
Les revoltes roulant sur Ie pave de Gand,
Chocs apres chocs, leurs ouragans ;
C'etaient les tisserands et les foulons sordides,
Mordant les rois comme des chiens ardents
Et leur laissant aux mains la trace de leurs dents.
C'etaient de grandsremous de vie armee
Qui s'apaisaient dans Ie soleil,
Quand les beffrois sonnaient la joie et Ie reveil
Sur les foules desopprimees.
C'etait tout Ie passe: sang et or, fievre et feu!
C'etait Ie gaJop blanc des hautaines victoires
Criant, dans Ie tumulte et dans l'effroi, leurs vceux
De l'un it l'autre bout du monde et de l'histoire.
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Heelhet oude, groote Vlaanderen hing daar te schitteren
v66r zijn jongensoogen. Hij bleef er op staren zijn leven lang,
met den weerglans ervan in zijn gefascineerden vlammenblik.
Hij zag het als niet een.
Dat Vlaanderen sprak later tot hem; het riep hem in zijn
ooren met al de stemmen die stijgen uit dezen grond, gezwollen van rassig-rijke sappen en van 0 zoo gulzig geslorpt eigen
bloed : Spreek uw taal, schrijf uw taal, lach met uw Beulemansche suikertanterij, ga niet naar St. Louis, ga nog minder
naar Ste Barbe, pak in uw pootige Leuvensche studentenvuisten de vaan die Rodenbach's veege handen ontvalt, en,
Vlaamsche jongen van St. Amands, loop niet te verbrusselen
achter Max Waller.
Verhaeren hoorde niet, Verhaeren was en bleef stokkedoof. Verhaeren keek zich een Vlaamsche roes op 't verleden.
Verhaeren roerde niet bij de kreten van 't heden om zijn groote
hulp ...
'k Heb weleens gedacht datde grootste antithese-dichter
na Victor Hugo, de man die, naast de bloote borsten en billen
van de « Flamandes }), de Trappisten-gestalten van 't sublieme
Forges heeft opgezet, zijn heele dichterschap voedde met die
eene, onuitputtelijk rijke tegenstelling van den Vlaamschen roem
en de Vlaamsche ru'ine ... maar dit vennoeden zal weI wezen
een flamingantische boosheid van mij. Toch valt mathematisch te becijferen dat de lichtende ellipsis van Verhaeren's
genie zwaait om de beide foca : het Vlaanderen van 1302, van
Artevelde en van Rubens; en het Vlaanderen op wiens verla ten
kermissen de dichter dansen ziet
trois pauvres vieux avec trois vieilIes ....
De dertigjarige heeft, zooals men weet, een lange, vleeselijke crisis doorgemaakt. Gelijk zooveel anderen die geteekend
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zijn. Toch niet : Die tien jaren worsteling van dezen modernen
Jacob met zijn engel die, helaas, geen Vlaamsche bewaarengel was· - zijn npg maar zeer oppervlakkig onderzocht.
En degenen die er IT\eer van weten konden, en die toch weI te
spreken vermochten zonder op te halen van privaat-aangelegenheden steeds behoorend tot de ongezonde zone der literatuur,
hebben ons tot heden; niets verklaard van het vreemde feit dat
Verhaeren al den tijd van het « Londresnoir qui tra1nait en
lui» over heel Europa zijn dierbare Schelde en zijn dierbaren
dorpstoren ontvluchtt~, geJijk hij zijn geloof en zijn volk was
ontloopen.
f-Her ligt een raadsel, bijna zeker een tragisch raadsel.
Zeker wet en wij iets. Wij weten dat hij zijn geloof, kinderJijk vroom tot zijn jongelingsjaren, en studentikoos - strijdhaftig te Leuven; verloor te Brussel. Dat zal weI niet geweest zijn
door ;H te drukke bezoeken aan Ste GoedeJe. Maar hierop
gaan we verder niet in, wijJ dit geval van duizenden, die de
wereld te pakken kr~jgt, niet behoort tot het meer speciale
van 't Verhaeren-problema.
De kern van dit problema is de yraag - ik herhaal ze.hoe deze Vlaamsche dichter, die zijn taa! heeft ver!oren in de
jaren zijner kinderlijke onbewustheid, die taa! niet heeft teruggevonden in 't bewuste, geniaal- Vlaamsch besef van zijn zending; en, kort en klaar, een Franskiljon is geweest.
Misschien is al heel wat verklaard, als we, recht op den
man af, de waarheid durven zeggen, die toch velen zeer duidelijk zien, maar ze liever verzwijgen uit, wat weet ik, een zeker
sympathisch meevoelell met de mode der dithyrambische grootspraak over Verhaereri's genie.
We durven meenen dat dit genie nooit geharmonieerd is
geweest: noch v66r t10ch na de crisis. Wij bedoelen hier die
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hoogste harmonie, tusschen geest en gernoed, die eigenlijk met
temperament» - zij dit nu zacht of woest - niet zooveel
heeft te maken.
Daar zooeven nog heeft men in onze Senaatzaal Verhaeren
een zeldzaam groot denker geprezen. Welnu, met hoe gladgestrekener verzekering dit officieel wordt bevestigd, des te
komischer doet het aan.
Verhaeren was niet enkel geen denker in dien begenadigden zin, die de grootste dkhters maakt tot «prophets of mankind ». Verhaeren was zelfs niet een denker van Hugo's gehalte, met wien men hem zoo graag vergeleek. ·Verhaeren was
als denker noeh meer noeh minder dan - 't is nu de derde
maal dat hier Brussel te pas komt - dan een doorsnee-Lambicman.
Aan studie heeH Verhaeren zeer schaarsgedaan. Ook niet
in zijn studentcntijd.
beduidt elgenlijk mindeL Maar het onbegrijpeJijke is dat deze gepatenteerde zanger van den « VOOl'uitgang» en van de ( 'vvetenschap» zijn leven heeft geleefd
zonder
wat eigenlijk vooruitgang of wetenin 't menschelijk streven, voor het
stond hij
werk eens naast dat van Robert
; neemaar, voor den « denker»
in een schaterlach.
van kennismaking met om 't even
uit den ouden
den nieuwen tijd; geen
om door de zUiver-stoIfelijk verschijnselen
heen
raadsel van 't Wezen te achterhalen; geen behoefte
hoegenaamd om '8 levens toevalligheden te brengen onder 11et
licht van een hooge!" beschikking waaruit stralen komt en een
vaste Voorzienigheid en de vrijheid van's menschen wiI i geen
«
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begrip evenmin van een tegenovergestelde houding, gekweekt
door de wijsheid van een fatalistische wijsbegeerte, die naar
vermogen zocht maar niet vond; nooit eens een inspanning om
de vraag op ie lossen van 't ontzagJijk waarom... dat de beide
werelden beheerscht, die binnen ons en die buiten. Maar een
doorloopend na'ieve bewondering voor de prestaties der natuurwetenschap, een kinderlijk in-de-handen-geklap bij de reuzenrarekiek der moderne technische uitvindingen, voor hem het
laatste woord van de schepping. Vanwege dezen groote, die
toch wist wat het cor irrequietum beduidt, al even onverklaarbaar als het treurige feit dat de prachtigste vizionnair in de
geschie.denis der Vlaamsche glorie niet bij machte was zijn
hersenen te drillen naar de eenvoudigste practische« philosophie de I'histoire » desaangaande.
En zelfs binnen den schamelen gedachtenkring van zijn
stokpaardjes-stellingen heeIt deze thesis-dichter van de grootstad geen 't minste geluk gehad :
Overal geJijkgezinde Europeeers in de «villes tentaculaires » ; geen oorlog meer mogelijk; de menscheIijke broederschap in eeuwigen vrede verzekerd onder den jubelzang van
het «admirez-vous les uns les autres » ;
de groothandel de nieuwe messias; de geldmagnaten ziji1
apostelen ; de beurzen en banken zijn kerken;
het platte)and versleten en vergeten; de menschelijke bijenkorven de modelmaatschappijen def toekomst;
't geloof in de machine en in de techniek het eenige dogma
voortaan.
Zoo meende deze « denker », die terloops een paar bladzijden over Haeckel's monisme had gelezen, en die zich dan
moe verklaarde, « lasse de textes et de gloses
ZOO dacht hij der mensch en hoogste zen ding te mogen
JO,
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leggen in het economisch ideaal van een driedubbel-socialistisch-internationaliseerend-pantoffel-renteniertje.
Z60 verwarde hij de Fransche «terre qui meurt» met
zijn gezond Vlaamsch boerenland, juist op 't oogenblik to en de
Belgische Staat zich het Jandbouwbedrijf voorgoed bego,n aan
te trekken, en toen de Boerenbonden aan 't bloeien gingen
over 't heele land. Nooit hadden we beter uitslagen van
({ intensieve cultuur », nooit hadden we een rijkeren veestapel, dan toen Verhaeren onze akkers verlaten, onze schuren
en stall en ledig yond. Enkel constateerden de Rijks-verslaggevers een vermindering in Vlaanderen van schapen en ezels.
Wat op zichzelf toch veeleer verblijdend was!
Het kaartenhuis van dezen mondialen toekomst-paedagoog valt overhoop onder een zuchtje van Forster: ... « En er zijn
er duizenden geweest en er zijn er heden ten dage nog velen
die zonder persoonlijk levensgenot dageJijks ten koste van
zwaren, opofferenden arbeid de wereld der menschelijke
samenleving georganiseerd en in nieuwe banen geleid hebben.
Is daarmee echter ook gezegd dat de ontzaggelijke rijkdommen,
die onder de medewerking van deze ideale krachten werden
geschapen, nu ook werkelijk een zegen voor de menschheid
zijn geworden en niet veeleer in de eerste plaats een groote
verleiding tot het practische materialisme en tot den ondergang
van den geest in gemakken en genietingen? En wanneer op de
hoogten van den geestelijken arbeid hetworstelen om nieuwe
kennis hooge verschijningen van onzeJfzuqhtige toewijding in
het Ieven roept is daarmee zonder meer dan ook gezegd, dat
nu ook het bezit van deze kennis met, hare zeIfgenoegzaamheid, hare geweldige verzoeking tot hoogmoed en hare onophoudeJijke openstelling van nieuwe bronnen van genot, in de
breede scharen der menscheid een waarborg van echte bescha-
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ving en ontwikkeling zal worden? Wanneer de mijnwerker met
levensgevaar goud haalt uit de duistere schacht der aarde, is
daarmee ook gezegd, dat dit goud op de aarde zeU
zelf dienstbaar
gemaakt
hoogere leven der
def ziel? Deze vragen
gel11aakt wordt aan het hoogereleven
stell en is hetzelfde als ze beantwoorden. En zien wij tegenwoordig niet, hoe de vloed van de niets ontziende genotzucht hoe
langel
lange,r hoe hooger stijgt, ook in de kringen van den geestelijktracht mee.
mee tesleepen
te sleepen met
met de steeds
technischen arbeid en hem tracht
toenemende karakterloosheid, en hoe
ho~ deze gansche opvatting
van het leven en de gansche wereldbeschouwing van het genot
stoHelijke motieven in de
de plaats van de
geleidelijk en overal stofielijke
ideale toewijding tracht te stell
steBen
en ?
Hoe kunnen wij in
in zulkeen
zulk een tijd trouw blijven aan een
hooger leven? zuIt
wit ge mij vragen.lk antwoord: Slechts door
de oogen open te houden voor den omvang van het gevaar en
nooit
nooH tot een afgodendienst van het bloote weten en kunnen te
en belangrijkste, de staling
vervallen en daardoor het hoogste enbelangrijkste,
van hetkarakter,, te vergeten.
Glimlacht nimmer om de verheven pogingen van vroegere
menschen, om door vrijwillige 'armoede dlen
dien rommel
rommeldergeder gemakken en behoeften te ontvlieden, die zoo.
zoo dikwijls met den
heldhaftigen. strijdde
strijd de zii:lszin5zedeIijken dood eindigt, of door heltlhaftigen.
begoochelingen en hartstochten, te onderwerpen,
on'derwerpen, die ons
ons zoo
vaak onze beste voornemens
voornenH::l1S bed
bedriegen
riegel}. .11})» (l)
(1)
.
Toen kwam Augustus 1914.
1914. Toen
Toe~ kwamen nog maanden,
maal1den,
nog jaren. Eeneenige gelegenheid
gelegenheiGl voor Verhaeren om
« denker}) te blijken ...
.. Niet
Nict alleeniwas
alleen was van meetaf
meet af de
dichter dood, ondanks de driebundels die nog volgen
moesten. 1\1aa1'
Maar satanische zwartheid aan . den eenen kant,
den ander¢n
anderen was 't evangelie van
engelachtige blankheid aan ?en
(1) Vit
Uitzijn
zijn rede : «~ Die Gefahre der tech·nischen
technischen Kultuo.
Kultur ».
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dezen heraut der volkeren, die nooH heeft vermoed dat daar,
onder de hoofdoorzaken der ramp, naast de brutale Duitsche
brooddronkenheid, lag ... <,Ie cynische Fransche kinderbeperking.
Nu, er zijn meer «denkers» die 'k niet begrijp. En om
nog iets tusschen haakjes te zeggen: hoe uitverkorenen, met
hooge geestelijke verantwoordelijkheid, binnen Vlaamsch
Belgie in een adem kunnen ijveren voor het Fransch en voor het
veelvuldig moederschap, dat gaat mijn simpel Wachtebeeksch
boerenverstand zeven elleboogmaten te boven.

n.
Geen nood nochtans. Ondanks dit alles, en nog vee!
meer, voel ik mijn bewondering voor Verhaeren zoo echt en
zoo hecht als de beste. Want gelukkig zijn vorm en inhoud
niet zoodanig een als dit onze modernen doceeren. Ik bewonder Verhaeren om, het vormelijke van zijn kunst, om zijn geestdriTt, om zijn verbeelding, om zijn rythme.
Zijn geweldige passie, hoe verkeerd-gericht ook de losbranding, is een zeldzame schoonheid. Deze geestelijke Vesuvius
houdt prachtvertooningen, en spuwt de diepste beroeringen
van zijn binnenste uit in gJoeiboeketten van wilde lyriek,die
al uw redeneeril'lgen plots met verlamming slaan en u daar
planten stom van bewonderende ontzetting.
Wat een oergrootmenschelijke, edelschoone vlammenpracht uitgulpend in die « Multiple Splendeur », in die « Forces
tumultueuses », in die « Rythmes souverains ».
't Was VieieGriffin, geloof ik, die 't jammer yond dat de
ziel van Verhaeren aan een verkeerd adres was beland, en dat
ze niet was gaan hulzen, buiten het menschdom, waar geen
maatschappij de losvierende krachten belemmert: wat een
pracht van een steppenhengst lOU hij niet zijn geweest ! 'k Voel
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me integendeel blij-verrukt dat zulk een verschijning onder
ons heef! gewoond, en dat een menschenkind, in onzen bloedarmen, neurasthenischen tijd, zulke tochtig-gezonde ritten
heeft uitgehaaJd, hals over kop, of, och ja, veelal zonder kop,
met het hart aileen, een hart als een vliegend orkaan.
Zelfs ethisch is er iets heerlijks in dezen Centaurus van
hollenden hartstocht, althans in de verschijning op zichzelf;
'k heb het immers over den vorm. Verhaeren had als weinigen
de gave om te bewonderen. Hoe kinderachtig-naief, of hoe burgerlijk-dom, of hoe socialistisch-partijdig, hij die gave ook vergooide. Die gave was er als bij niet een onzer hedendaagsche
grooten.
'
En diep zat ze in hem. In zijn groot-dichterschap was geen
plaats voor kritiek. Zoo komt het dat hij niet enkel zong, maar
vooral bezong. Hij had zijn massa onderwerpen, zoogoed als
de meest verstokte dichter der oude school. Oat moest zoo;
dat was mede een uiting van zijn altniisme. Want, neen, hij
was geen egoist, geen egotist, geen egocentisch uitzinger van ik.
En, 0 wonder, de Jikkersen flikkers van subjectivistische
goden- en duiveJssonnetten, die elk «onderwerp» hun handschoen in 't gezicht hadden geslingerd, kwamen eensgezind den
hardnekkigen bedichter van onderwerpen:almaar-door als
den besten onder hen allen vereeren en hem huldigen als den
meester-zanger van het hUidig Europa!
,
Verhaeren, die geen denker was, maar die toch in dezen
bleef beschikken over de logica van een goeien Vlaamschen
jongen, speJde de dichterlijke peuteraars hun lesje aJs voigt:
Alles weI, mijn lieve collegaatjes, gij dicht van uw Iiefste, en
dat die u genoeg is, maar in werkelijkheid jaagt ge naar hooge
hOltoraria voor uw verliefde verzuchtingen; welnu, ik zal
bezingen het geld. Gij reikhalst naar een hutje in 't woud om
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u zelf te zijn, en ge verdringt malkander in 't moderne comfort
van de grootstad ; welnu, ik zal ze bezingen, die grootstad, in
haar schijn en haar wezen, haar electrisch Iichtgeschitter en
haar Egyptische duisternissen, haar verblindende uitstallingen
en haar akeJige verborgenheden, haar babelsche tartingen van
den hemel, en haar babelsche verwarringen van deze aarde:
Ge bezwijmt in aanbidding voor de transcendentale godheid
in u, en ge- smacht om uw lijfje mee te laten genieten al de
luxus-verfijningen door de nieuwste uitvindingen van de stof~
felijkste der wetenschappen gebracht, welnu ik zal ze bezingen
uw bars en uw restaurants, uw bazars en uw grill-rooms,
uw « trains-eclairs» en uw « titanics ».
En hij bezong op een eenige wijze; forschiger, heftiger,
schitterender dan zijn beide mededingers Walt Whitman en'
Richard Dehme!.
Met zijn weergaloos beeldend vermogen heeft hij onze'
wereld van techniek en mechanica opgetild als een Atlas, en ze
overgestort in het rijk der apocalypUsch-vizionnaire phantasmata.
En toch kon hij zingen ook: Want deze mystieker der
« Villes tentaculaires« was tevens eenlyricus in den meest
verfijnden tachtiger- zin. Maar dan als aanbidder niet van de
vrouw, maar van zijn vrouw. Weer eens een ethische kracht
bij Verhaeren. En driedubbele hulde aan dat heerlijke drieluik:
« LE~s Heures claires », «Les heures d'apres-midi» en «Les
Heures du soir ». In deze drie zachte bundeltjes kwam,
onder de reine streeling, zijn geweldig hart tot bedaren. En, al
gaat hij oak tot zijn vrouw met die vaar ieder fijnvoelende
zoo stuitende biecht, hier slinkt het groot-stedelijk vizioenengeiaai tot een weldoend vestalenvlammetje, dat nooH
wordt gedoofd. Want gedrenkt is 't in~'t fluidum van de herin-
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nering, hoe verheidenscht soms oak, aan den christelijk-heiligen band.
Maar mijn hoogste bewondering voor Verhaeren gaat toch
steeds naar 't meest uiterlijke, 't meest stoffelijke, en tach terzelfder tijd het meest geheimzinnige van zijn dichterschap:
het rythme.
Het rythme: dat is boven alles het Ve~haeren-wonder.
Een kosmische ontplooi'ing van grootheid. De dans der sterren
binnen het uitspansel van een menschenziel. Maar dan ook dat
uitspansel doorschoten met kometenritten, bij wier wilde dartelingen men zjjn hart vasthoudt voor zooveel dreigementen
van botsing, elk op zichzelf weer een heelallieke virtuozentoer.
Want tot feitelijke botsingen komt het zelden of nooit, tenzij
met die arme Fransche grammatica, die daar te zweven hangt
als een oude maan-ru'ine, of in duizend asterotden-gruizelementen het zonnestelsel doorzwirrelt.
Wat werd er sinds jaren gevochten door de beide Europeesche karnpen om den Vlaming Verhaeren 6f bij de Oermanen 6f bij de Latijnen in te lijven. Duitschland, eigenlijk de
groClte verkondiger van Verhaeren's faam, yond hem niet enkel
pan-Duitsch van aanleg en streven, maar het rythme van dezen
dichter met bijna mirakuleuzen plofstooten-klank en ideaalchromatisch accent is wei inderdaad de volkomenste uitdrukking in de menschenstem van 't Oermaansch emotieve wezen.
En Frankrijk op zijn beurt zou natuurlijk ongraag den roem
hebben gemist van een aangenomen zoon, die uit eigen beweging tot haar was gekomen. Want hoezeer oak tel kens uit dien
poetischen lavastroom de boIiden opsprongen vlak in 't gezicht
van academiekers en taal-professoren, Verhaeren's woord
moest toch komen staan onder de rubriceering van een faal, die
nu eenmaal door hemzelf « Fransch » werd geheeten.
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Geen enkel dichter wellicht heeft in de ma~e van Ver-'
haeren het genie van het zuiver physiologisch rythfe bezeten,
zooals onze Nederlanders dit nu eindeJijk ook, dan~ zij Kloos
maar in grootere mate Pater Van Ginneken, leereh begrijpen.
Rythme, niet anders eigenlijk dan 't levenstij derj organische
wezens, de ebbe en de vloed van de levenstoc~ten in hun
zin voor behoud en bestendiging. Bij ons, menschen, de
schakeeringen van den harteklop, al naar gelahg de aandoeningen van ar~eid of rust, van kom~er of ~elbbha~en, van
vreugd of verdnet, van kalmte of gejaagdheld, tan lubel of
toom, van prostratie of extase. Tactnuartceeringe~ van 't pulseerende bloed, onder al die verschillende ontroeri1gen, gevend"
hun tempo aan de adem haling. En dichter is hij di~ de klan ken
van zijn taal op die innerlijke deiningen voelt meegolven, en'
daarin vermag te laten bezinken heel hetgedachten1 en g~voels-'
leven van den hoogeren mensch, zoo spontaan <,tIs dit voor·
kreten van bJijdschap of pijn bij den wilde gebeurt!
Nu heeft geen poezie, zou 'k meenen, dit rythme zoo oer-'
krachtig-intens als Verhaeren's vers-librisme. Andjerzijds moet·
ik al dadeJijk toegeven dat geen enkel groot schepper het zich
zoo makkelijk als hij heeft gemaakt. Dante en Shakespeare,
Milton en Browning, Grethe en Heine· en Hebbel,! Sully Prudhomme en Guerin,en bijons Vondel en Potgietet en Gezelle
en Van Suchtelen, hebben als hooge gedachte-v~rkondigers
hun rythme verintellectualiseerd door hUn wetenschappelijke
studie of hun vrome mystiek, terwijl Verhaeren nqoit is uitgegro~id boven zijn kipderlijk-emotief gestel, e* aldus zijn
weergaloozen physio!ogischen rythmen-rijkdom 200 goed als
onbeteugeld en tuchteloos heeft uitgestorf; behal~e dart in die
drie bundeltjes «it celie qui vit it mes cotes », o~k drie toonbeeldjes van verfijnde beschaving, die voorzeker ~n de andere
I
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uitingen van Verhaeren's gem oed geen hoofdbestanddeel
mag heeten.
Aldus werd Verhaeren over 't geheel de Michel Angelo
van 't woord, met dit hoofdverschil dat de reus der Sixtynsche
in zijn somber-grootsch geloof niet enkel zijn heerlijkste ingeving vond, maar ook een toevlucht voor de diepste behoeften
van zijn ziel, die Verhaeren bij zijn beminde vrouw heeft vastgelegd, met een uitslag van betrekkeIijke bevrediging voor
iemand die zijn aspiraties volstrekt tot het aardsch-vergankeJijke te beperken verkiest.
Bij dit alles heeft het zeker zijn beteekenis dat, het, naar
mijn inzicht, meest Verhaerensche van aI's dichters verzen een
« Michel-Ange» is, gezien met zelfportretteerende neigingen,
die men ontdekken zal als men eventjes rekening houdt met
het daareven aangestipt noodzakelijk onderscheid tusschen
den griibelnden, hemelzuchtigen pessimist en den gauwer
gepaajden aardsch-geneigden optimist, die toch, door de intuitieve kracht van zijn kunst, onder 't historische van 't beeld
heel wat diepere symboliek weet te steken. :
Michel-Ange.

Quand Buonarotti dans la Sixtine entra,
II demeura
Comme aux ecolltes,
Puis son ceil mesura la hauteur de la voilte,
Et son pas Ie chemin de I'autel au portail.
n observa Ie jour verse par les fenetres
Et comment il faudrait et dompter et soumettre
Les chevaux c1airs et effrenes de son trilvail.
Puis iI partit jusques au soir vers Ia campagne.
Les !ignes des vallons, les masses des montagnes
PeupJerent son cerveau de leurs pUissants contours.
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II surprenait dans les arbres nuueux et lourds,
Que Ie vent rudoyaitet ployait avec force,
Les tensions d'un dos au les galbes d'un torse,
Ou Peian vers Ie ciel de grands bras ex~ltes.
Si bien qu'en ces instants toute l'humanite
- Gestes, marches, repos, attitudes et poses Prenait pour lui l'aspect amplifie des choses.
11 regagna la ville au tomber de la nuit,
Tour a tour glorieux et mecontent de lui,
Car aucune des visions qu'il avait eues
Ne s'etait, a ses yeux apaisee en statue.
Le lendemainavant Ie soir,
Sa lourde humeur crevanf en lui comme une grappe
De raisins noirs,
II partit tout a coup chercher.querelle au pape.
« Pourquoi l'avoir choisi,
Lui, Michel-Ange, un statuaire ;
Et Ie forcer a peindre en du platre durci
Une sainte legende au haut d'un sanctuaire ?
Sa Sixtine est obscure, et ses murs mal construits :
Le plus roux des soieils n'en chasse point la nuit !
A quai bon s'acharner sur un plafond funebre
A colorer de l'ombre et dorer des tenebres.
Et puis encor, quel bilcheron lui fournirait
Le vaste bois pour un si largeechafaudage ? »
Lepape repondit sans changer de visage:
« On abattra pour vous ina p~us haute foret ».
Michel-Ange sortit et s'en alla dans Rome,
Hostile au pape, hostile au monde, hostile aux hommes,
Croyant heurter partout aux abords du palais
Mille ennemis qui Ie guettaient, groupes' dans l'ombre,
Et qui raillaient deja la violence sombre
Et la neuve grandeur de Part qu'il preparait.
Son sommeil ne fut plus qu'une' enorme poussee
De gestes orageux a travers sa pensee :
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Qu'il s'etendit, Ie soir, dans son lit, sur sOn dos,
S~s nerfs re~taient brulants jusque dans son repos ;
11 etait fremissant toujours, comme une fleche
Qui touche une muraille et vibre .dans la breche.
Pour augmenter encor ses maux quotidiens
II s'angoissait des maux et des plaintes des siens ;
Son terrible cerveau semblajt un incendie
Pleins defeux ravageurs et de flammes brandies.
Mais plus soncreur souffrait,
Plus l'amertume ou la rancune y penetrait,
Plus iI se preparait asoi-meme d'obstacles
Pour eloigner I'instant de foudre et de miracle
Quitout a cO,up eclairerait tout sonlabeur,
Mieux iI elaborait en son arne croyante
L'reuvre sombre et flamboyante
Dont iI portait en lui letriomphe et la peur.

Ce fut au temps de mai, quand sonnaient les matines,
Que Michel-Ange, enfin, rentra dans la Sixtine
Avec la force en son cerveau.
n avait ramasse son idee en faisceaux :
Des groupes nets et surs, d'une ligne ample et fiere,
Se mouvaient devant lui dans l'egale lumiere.
L'echafaudage etait dresse sifermement
Qu'i1 aurait pu mener jusques au firmament.
Un grand jour lumineux se glissait sous la voUte,
En epousait la courbe et la fl~urissait toute.
Michel-Ange montait les echeJles de bois,
Alerte, en enjambant trois degres a la fois.
Une flamme nouvelle ardait sous sa paupiere,
Ses doigts, la haut, palpaient et caressaient les pierres
Qu'i1 allait revetir de gloire et de beaute.
Puis it redescendit d'un pas precipite
Et verrouilla, d'une main forte,
La porte.

EMILE VERHAEREN
II se cloltra pendant des jours, des mois, des ans,
Farouche a maintenir l'orgueiJ et Ie mystere
Autour de son travail nombreux et solitaire;
Chaque matin, i\ franchissait, au jour naissant,
De son me me pas lourd, Ie seuil de la chapelle,
Et, comme un tache ron violentet muet,
Pendant que Ie solei! autour des murs tournait,
II employait ses mains a leur ceuvre immortelle.
Deja,
En douze pendentifs qu'il leur departagea,
Sept prophetes et cinq sybilJes
Cherchaient a penetrer de vieux livresobscurs
Dont Ie texte immobile
Arretait devant eux Ie mobile futuro
Le long d'une corniche aux aretes carrees
De beaux corps lumineux se mouvaient hardiment,
Et leur torse ou leur dos peuplait l'entablement
De leur vigueur fleurie et de leur chair don~e.
Des couples d'enfants nus sOl1tenaient des frontons,
Des guirlandes jetaient ci et Ja leurs festons,
Le long serpent d'airain sortait de sa caserne,
Judith se pavanait dans Ie sang d'Holopherne,
Goliath s'ecroulait ainsi qu'un monument,
Et vers les cieux montait Ie supplice d' Aman.
Et sans erreurs, .et sans ratures,
Et jour a jour, et sans repos,
L'ceuvre s'affermissait en sa pleine structure;
BientOt
La Genese regna au centre de la vOllte:
On y pouvait voir Dieu comme un lutteur qui joute
Avec Ie chaos sombre et la terre et les eaux ;
La lune et Ie soleil marquaient d'un double sceau
Dans l'etendue ardente et nouvelle leur place.
Jehovah bondissait et volait dans l'espace
Baigne par la lumiere ou porte par Ie vent,
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Le del, la mer, les monts, tout paraissait vivant,
D'une force ample et lente, et dument ordonnee ;
Devant son Createur la belle Eve etonnee
Levait ses tendres mains et ployait Ie genou,
Tandis qu'Adamsentait Ie doigt du Dieu jaloux
Toucher ses doigts et I'appeler aux reuvres grandes ;
Et CaIn et Abel preparaiellt leurs offrandes ;
Et Ie demon devenu femme et tentateur
Omait de ses seins lourds l'arbre dominateur ;
Et, sous les pampres d'or de, son c10s tributaire,
L'ivresse de Noe s'echouait sur Ie sol;
Et Ie deluge nair epandait comme un vol
Ses larges ailes d'eau sur les bois et la terre.
Dans ce travail geant que seul il acheva
Michel Ange brUlait du feu de Jehovah;
Un art sureleve jaillit de sa cervelle ;
Le plafond fut peuple d'une race nouvelle
D'etres majestueux, violents et pensifs.
Son genie, eclatait, austere et convulsif,
Comme celui de Dante au de Savonarole.
Les bouches qu'll ouvrait disaient d'autres paroles,
Les yeux qu'il eclairait voyaient d'autres destins,
Sous les fronts rei eves, dans les torses hautains,
Grondait et palpitait sa grande arne profonde ;
II recreait, selon son crew:; I'homme et Ie monde
Si magnifiquement qu'aujourd'hui pour tous ceux
Que han tent les splendeurs et les gloires latines
II a fixe, sur la voflte de la Sixtine,
Son geste tout puissant dans Ie geste de Dieu.
Ce fut par un jour frais d'aut6mne,
Que l'on apprit enfin
'
Que Ie travail dans la chapelle avait pris fin
Et que l'reuvre etait bonne.
La louange monta comme un flux de la mer
Avec sa vague ardente etlson grondement clair.
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Mais Jules deux, Ie pape, hesitant a concltae,
Son silence fit mal ainsi qu'une brulure,
Et Ie peintre s'enfuit vers son isolement.
n rentra, comme heureux, en son ancien tourment,
Et la rage et l'orgueil, et leur tristesse etrange
Et Ie soup~on mal ,efrene
Se remirent a dechainer
Leur tragique ouragan a travers Michel Ange.

III.
Zoo is dan deze wezenlijk groote Verhaeren geworden de
Europeesche dichter van zijn tijd (1). Maar dit - laat mij nu
aarisluiten bij mijn inleiding, - dit is het hoogste niet. Dit is,
bij nader toezien, het werk van de mode onder de wereldwijzen
die ook weI eens verzen lezen; de roem zoo spoedig gebracht
aan dezen jongen van St Amands-bij-Puurs dank zij de toevalligheid van 't gebruik eener groote taal die! hem bij contante betating het volle mondaine bedrag van zijn faam heeft gewaarborgd ; maar die tevens in de tinguistiek 'het eenerzijds pijnlijk
en anderzijds bijna komisch geval Verhaeren heeft gesteld. Het
geval immers van « Ie plus grand des poetes qui ne sait
pas Ja langue».
Heeft de Fransche geestigheid niet bij herhaling naar een
Fransche vertaIing gevraagd van Verhaeren? Had de hedendaagsche wellevendheid jegens de hoogstbegaafden het aan de
salons niet anders geleerd, wellicht hadden we aan Verhaeren
een heruitgave beleefd van het hoftooneeltje uit de Middeleeuwen ten koste van Gilles de Mons -en hadden de dames
aan Emile den rug toegekeerd.
(1) In dit laatste gedeeJte van 't opstel is hier en daar een zin
opgenomen uit hetstuk dat ik bij Verhaeren. 's overlijden pJaatste in
c Vrij Belgie »

122

EMILE VERHAEREN

Maar 't is voor hedengenoeg te getuigen wat eenjammer
het is voor ons, dezen onzen Samson door eigen verblinding
in het land der Philistijnen te zien... Philistijnen, pardon,
zonder een zweem van onderschatting voor een volk, dat in de·
geschiedenis der beschaving vooraan staat, en dat, binnen zijn
rechtmatige, stoffelijke en geestelijke grenzen, de :hulde verdient van al wie beseft wat intellectueele goederen waard zijn
voor 't menschdom.
Uit de Romaansche beschaving te halert wat we hebben
moeten zal ons nooit kunnen schaden, integendeel. Ais we
maar blijven kernvast Germaansch, aard en taal getrouw. Al
onze grooten deden 't ons voor : van Vondel tot Ibsen. En, als
volk, is daar juist het grootste Germaansche volk ons ten voorbeeld : het EngeJsch.
En verder aanvaarden we wat zeer goed te aanvaarden is:
nl. dat menschen van wetenschap hunbaanbrekend werk in
een wereldtaal voorbrengen. Ais ze maar niet vergeten dat
en onderwijs en wetenschappelijke vulgarisatie er moeten· zijn
ten bate van 't volk. En dat die, 't zij door 't levend woord,
't zij met de pen, in de taal van 't volk gebeuren moeten, wi!
op straffe van verval van dat volk, de band niet worden gebroken tusschen leiders en volgers. Maar verkiezen nu, ten
gerieve van den vooruitgang der wetenschap en het rassche
bekendmaken van gedane ontdekkingen ten bate van 't menschdom, de geleerden, behoorend tot kleinere volkeren, eengrootere
taal te gehruiken, dat dan toch die grootere taal er eene zij van
de groep waartoe huneigen taal behoort. Oat is de weg gewezen
door de natuur, door 'tgezond verstand, en door de goede zed en
die u opJeggen uw tijdniet ijdellijk te verspillen. Dan is 't ook
aangeduid welke wereldtalen de Vlaamsche pionieren der wetenschap moeten kiezen. Onder hun eigen Germaansche talen hebben
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ze de royale keuze tusschen twee: de eene sinds honderd jaar de
geijktetaal van de wetenschap ; de andere, die feitelijk verreweg
over onzen aardbol het meest wordt gebruikt, en dan ook
meer en meer,bij aile mensche.n van inzicht en goeden wil, als
de wereldtaal geldt.Kinderspel is 't voor ons die beide talen
aan te leeren; terwijl anderszijds een « union sacree» waarvan
geen mensch te goeder trouw iets anders begrijpt dan dat ze er
is voor de brandkastbescherming, ons verplicht de beste jaren
onzer jeugd te verknoeien in geestesgezwoeg aan een groote
taa} die, waarempel niet door onze schuld, van haar eersten
rang vo6r een eeuw tot den vijfden rang is vervallen, en die taal
dan nog te verbeulemanschen met geen anderen.uitsiag voor de
beschaving dan dat ieder van ons item zoovele leerjaren verloren tijd heeft te boeken en intusschen Parijs heeft helpen
voorzien van een steeds aangroeiende dosis humor ten koste
van het « beige cornme une oie ».
Kom, hoe gauwer de volkeren-zielkunde, die ongenadig
haar gang gaat, gesteund op Recht en opWetenschap, het
wint van weetnietige politi eke beunhaz.erij, die bij ons haar
luilekkerland heeft, des te beter voor Belgie, en voor de eenige
wijze waarop het eenmaal een vaderland worden kane
Maar laten we daarover zwijgen voorloopig. Het geldt
hier immers, wijl 't over Verhaeren gaat, niet de wetenschap
maar de kunst. En hier staan de zaken heel anders. Een dichter
die zelf niet voelt dat hij moet spre~en in zijn eigen taal
heeft een tare in' zijn dichterschap, {iat. overigens in een
vreemde taal nooit kan komen tot zijn volle recht. Een
dichter, die de taal verzaakt van zijn yolk, pleegt zondetegen
de natuur. En onmeedoogend zal die natuur zich wreken. De
dichter, uitzegger van ons diepste inenschenwezen, hij, de
stem van zijn ras, gehecht aan zijn yolk met de duizend vezelen
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van zijn grooter en rijker hart, begaat heiligschennis zoo hij
breekt de eenheid van zijn volk en zijn taa\.
Het oogsten van eigen roem voor den kunstenaar is een
ijdelheid die hier nog minder dan elders iets beteekent of vergoelijkt. De dichter is het eigendom van het volk dat hem
zoogde. En de roem? Wei, die komt vanzelf voor hem die
't verdient: Hij kwam voor Tegner, voor Ibsen, voor
Bjornson, voor Strindberg, voor Jacobsen, voor Lagerlof, voor
Jorgensen, voor Mistral, voor Verdaguer, voor Conscience,
voor Gezelle. Beurt om beurt krijgen de grooten, in hun kleine
taal, 't huldebezoek van de grootere zusters.
En hij die omgrooteren roem zijn kleine taal verzaakt
pleegt wat anders verraad dan 't geen onder zeker gesternte
schitterend van o-weeers-goud, 't zij Ouitsch 't z'ij Haversch,
thans« verraad » wordt gescholden.
Een troost biedt ons, in dezen, Emile Verhaeren. Hij is niet
zonder meer, met zijn rug naar zijn V!aamsche volk, verhuisd
.naar Parijs om er zijn ijdelheid te gaan uitzonnen, Jijk dit zoovee! anderen deden. Voor hem was Parijs ook de tinne, de
geestelijke Eiffel-toren, vanwaar hij, de bazuiner, urbi et orbi,
de grootheid verkondigde van dat oude Vlaanderen, dat, v66r
hem, de «ville \umiere », die niks geen heugenis heeft van
1302, wist te liggen ginder ergens «dans un coin teuton aux
confins de la Belgique».
Oat heeft Verhaeren gedaan, onverdroten, tot at was het
werk van zijn ouderen dag: de vijfdeeJige encycJopedie van
« Toute la Flandre ». Als niet een heeft hij 't Vlaamsche v~r
leden in apotheose gezet. Als niet een heeft hij zijn poezie dooriinderd met het Hjden en het heimwee van zijn vervallen volk.
Nog eens, wat jammer dat deze dichter niet een beetje
meer denker mocht zijn, dat deze ziener in zijn groot-dichter-
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schap niet heeft gevonden de profeten-gave die langs eigen'taal
en eigen zelfstandigheid den weg ter opstanding wijst.
Deze Chantecler, die den z9nsondergang der oude Vlaam~
sche glorie verheerlijkte, was van zijn geboortegrond heen, en
vruchteloos voor hem begon hier 't Oosten te gloren, en te
straien van een nieuw ochtendrood dat, was hij gebleven onder
ons, hem had doen canteclaren van Vlaanderen's opstanding
in dezelfde onsterfelijkheid waiuin thans .te praten staat zijn :
Flandre des aieux morts
Avec la terre aimee entre leurs dents ardentes ;
Pays de fruste orgueil ou de rage mordante,
Des qu'on barre fa vie ou qu'on touche a ton sort;
Pays de labours verts autourde blancs villages; .
Pays de poings boudeurs et de fronts redoutes ;
Pays de patiente et sourde volonte ;
Pays de fete rouge ou de pale silence;
Clos de tranquiIlite ou champs de violence,
Tu te dardes dans tes beffrois et dans tes tours
Comme en un cri geant vers l'inconnu des jours !
Chaque brique, chaque moellon ou chaque pierre
Renferme un peu de ta douleur hereditaire
OU'de ta joie eparse aux ages de grandeur;
Tours de longs deuils passes ou beffrois de splendeur,
Vous etes des temoins dont nul ne se delivre ;
Votre ombre est Iii, sur mes pensers et sur mes livres,
Sur mes gestes nouant rna vie avec sa mort.
Oh ! que -mon cceur toujours reste av~c vous d'accord !
Qu'i1 puise en vous l'orgueil et la fennete haute,
Tours debout pres des flots, tours debout pres des cotes,
Et que tous ceux qui s'en viennent des pays clairs
Que brUle Ie soleil, l'autre bout deS mers,
Sachent, rien qu'en longeant nos greves tacitumes,
Rien qu'en posant Ie pied sur notre sol glace,
Quel vieux peuple rugueux vous leur symbolisez,
Vous les tours de Nieuport, de Lisweghe et de Fumes ...
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Heeft hij niets vermoed, Ve~haeren-Chantecler vo6r zijn'
dood ? Oelezim en gezien had hij toch van dien anderen
Chantecler, die 't geheim van zijn dichterschap aan Faisane
verklapte.
« Faisane », daar zit het hem. Trouw te blijven aan den
bodem, eente zijn met den moedergrond. Kijk zoo, « Faisane »,
geJijk een Franschman dat voelt voor zijn Fransche aarde, en
geJijk een'Vlaming dat voor zijn Vlaamsche niet voelen mag:
Je ne. chante jamais que lorsque mes huH griffes
Ont trouve, sarc1ant l'herbe et chassant les cailloux,
La place OU je parviens jusqu'au tuf noir et doux! .
Alors, mis en contact avec la bonne terre,
Je chante !. ... et c'est deja la moitie du mystere,
Faisane, Ja moitie du secret de mon chanL.
Qui n'est pas de ces chants qu'on chante en les cherchat1t,
Mais qu'on re90it du sol natal comme une seve!
Et l'heure oiCcette seve, en moi, surtout, s'eleve,
L'heure OU j'ai du genie, entin, ou j'en suis sur,
C'est l'heure ou l'aube hesite au bord du ciel ob$cur.
Alors, plein d'un frissort de feuilles et de tiges
Qui se prolonge jusqu'au bout de mes remiges,
Je me sens necessaire, et j'accentue encor ,
Ma cambrure de trompe et ma courbe .de cor;.
La terre parle en moi comme dans une conque ;
te porle-voix en quelque sorte officiel
Par qui Ie cd du sol s'e.chappe vers Ie del! (1)

Is daar inkeer gekomen bij dezen zanger der Vlaamsche moederaarde ? Bij den Scheldezoon wiens laatste wensch
was:
Le jour que m'abattra Ie sort
C'est dans ton sol, c'est sur tes bords,
Qu'on cachera rrioncorps
Pour te sentir, meme atravers la mort, encor.
(1) Rostand:« Chantecler )}, acte 2.
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Ik weet het niet.
Maar, naar zijn bede, zullen we Verhaeren begraven in
zijn Vlaamsche Scheldedorp. De vadergrond zal hem ontvahgen, met open armen, hem den grootsten der verloren zonen.
En 't zal er goed rusten zijn voor den zanger def Vlaamsche
godenschemering. Ooed rusten ja, maar dan ook - eindelijk
- rustig nadenken; want onze Vlaamsche hemel zal welven
over dat graf, en onze Vlaamsche aarde zal bloeien er over,
beide met glansen, in hun nieuwe jeugd zoo heerlijk als de
oude. En zijn « sauvage'et bel Escaut)} zal phosforesceeren~ in;
't Vlaamsch, van zijn genie, en kondschap dragen naar
de wereldzee, van een heropgestaan volk. Hij zal ze voelen
stijgen, de sappen van dezen grond, trillend vannieuwe bezieling, en door zijn grafstede heen zal. hij voelen stu wen
't herboren leven van den ouden Vlaamschen school. En.
opschieten zal 't in de lucht die thans over heel Vlaanderen
vaart, de eenige lucht waarin 't gedijen kan: de eigen Vlaamsche, doorschoten van 't besef der eigenwaarde die 't uitroept
over heen aile geraas en geschreeuw: Hier leeft en wi! leven
voortaan een eigen volk zijn eigen leven in zijn eigen taa!.
20-21 Januari 1920.
JUL. PERSYN.

ZONNEZANGEN.
(Uit Liederen van het licht).

De zonnelachte in 't water,
Al zonne werd het water;
Mijn ziele was dat water;
Haar Zonne dat is God.

MORGEN-ZON.

Ge zijt gelijk een roode roos ontloken,
En bloeit op Jt grauwe wolkenpuin der nacht ;
Wiji de aarde staart naar uwe Koningspracht,
Door nevelgaas vol parelen gestoken.
Ge bIikt haar toe : ze heeft zoolang gewacht
En 't rijke leven in haar schootgedoken,
Tot glanzend gij uw zwachtels hadt verbroken,
En haar den lach van uwe schoonheid bracht.
Nu ligt ze voor u neer in br~idsgewaden,
Vollevenskiemen en vol gulden zaden,
Die groeiend zullen rei ken naaruw hart.

o kom haar met haar diepste wezensstralen
Doorzinderen, beglanzen en bemalen,
En zonnig maken alles wat ze baart.

FLOS CAMPI.

Ik heb gedroomd van witte madelieven
Die naar de zon hun reine kransen hieven,
En wuifden met het grasin deining neer,
En rezen tusschen 't gJanzend halmenheir !
Hoe konden mij die bloemenal believen ...
Mijn lust wou heel die wei haar weelde ontrieven,
Ze garen tot een bundel meer en meer,
Ze dragen waar ik rusten zou, zoo zeer.
Maar toenik d'eerstenstengel wilde breken,
En daartoe knielde in 't dauwb~pareld gras,
Toen is me plots iets wonderbaars' gebJeken :
Ik zag "at iedre bloem ~en hostie was.
Ik heb er geen geplukt, ben stH geweken,
Heb lang met wondren blik Gods werk bekeken ...

VER.BUM CAR.O FACTUI"1 EST.

En to en Hij 's morgens rees, in goudene monstrans,
Herdaeht ik 't bloemenhart in blanken stralenkrans :
Een inearnatie van de zon. Haar eigen leven
Hing dUizendvoudig aan de borst der aard te beven.
Ik zag een ordelijn door heel het seheppingsstreven,
En 't arytwoord, 't hoogste dat de Hemel heeft gegeven :
De mensehwording des Woords. 'k Verstond den sterrendans
En 't kloppen van mijn hart: een zelfde blij eadans.
'k Verstond het zeegetij, het rijzen van de bergen,
De boomen, 't klimmend veil, 't gevogelte dat stijgt
En 't groot verlangen, dat een mensehentiart kan tergen.
Maar ook het blauw gewelf, dat goedig, ;zeg'nend nijgt ;
De dauw en regenval, de Heht' en warmtestralen,
En 't eonseeratie,woord, dat God doet n~derdalen.

ITE, MISS A EST.

Het is volbracht. De Hostie reeseen pooze
In's priesters hand: een schaam'le witte roze ;
Gebroken lag ze toen op gouden schaal:
De reinste Bloem op 't zuiverste metaal.
En in den kelk, beJegwerkt met turkoozen
Blonk, goud op goud, zijn bloed : het schuldelooze.
Toen riep de bel met zilvren rinkeltaal
Ons naderbij voor 't heilig offermaal !
We zijn gegaan, we keerden dankend weder. ..
En siddrend heeft mijn anne zielbevroed
Dat zij des Heeren dood voltrekken moet...
De priester zond een laatsten zegen neder :
Wij gingen heen, we waren ster~genoeg,
We droegen God die onze zwakheid droeg !

COMMUNIO.

Ik ben zoo· blij wanneer ik niets verlang,
En' aUes wat ik hebben mag, kan derven;
Ik voel me vrij, als ik mijn zief niet hang
Aan brooze dingen, die vergaan of sterven.
Ik ben niet altijd zoo: ik weet het lang,
Mijn eigen hart slaat zijn geluk aan scherven.
Wanneer het luistert naarsirenenzang
En dobbert met de scheps'len ten verderve.
Maar nu Jigt 't hartebootje roe~loos stil
De Meester is er glanzend ingetreden,
En niets beweegt er buiten zijn~n wi!.

~

Nu zwijgt de stem der zinnen ~n der rede :
Het eenige dat ik nog voel en ~en,
Is : dat ik nu geheelgelukkig ben.

MIDDAGZON.

Nu heeft de zon haar middagpunLbereikt :
Wit-gloeiend viert ze in nevelblauwe luchten
Haar glorie uit. Mijn schaamle oogen vluchten
Haar brandend hart, waarvoor hun licht bezwijkt.
0, kon ik het genaken, het niet duchten,
Maar dragen 't schoon symbool, zoo 't ginder pr!jkt,
In mijne ziel die op den Hemellijkt,
En immer door naar sterker licht blijft zuchten.
Och neen ! De zonne baat niet ! Hij alleen,
Die 't Wezen is, kan mijne ziel doorzin'dren
Als middagzonnegloed het edelsteen.
Wanneer zal 't zijn ? Mijn wezensaard kan hindren
Dien bloei. Hoe worden licht en schaduw een?
«Mijn God, groei in mijn ziel, ik wi! vermjndren » ..

CIVITAS DEI.

Hoe schijnt de lucht vandaag zoo diaphaan?
Een diamanten zonne gloeit in 't ijle ...
Ik zie aan 's Hemels tent geen blam,ve zeilen :
De paarienpoorten moeten openstaan.
0, 'k zou zoo graag, zoo graag daar binnengaan ...
Wie geeft me duivenvleuglen dat ik ijle
Ter zonnestad, er ruste, er doorpijle
?
't Mysterie van het eeuwig Iicht voortaan
!
Drievoudig is zijn glorieboog gerezen :
De Vader wordt weerspiegeld in den Zoon,
De Heilige Geest volmaakt de zonnekroon ...
Oneindig is decirkel van Gods wezen,
Waarbinnen, siddrend, heel de schepping gloort,
Geworden uit zijn Liefde door zijn Woord.

HERFST.

o wondre stervenspracht der koninklijke boomen
Die door de grijze lucht uw gouden koepels tilt,
En nog de zQnne voert in 't brQnzen bladerschild ;
Haar stervende avondgloed is over u gekomen.
Oij zingt uw leven uit in wonderlijke droomen,
Waarbij ge duizendverwig al het licht verspilt,
Oat eens, als vloeiend goud; u wakl<er heeft getrild,
En door de porien van uw loof kwam binnenstroomen.
De zon gaat dood in u - gij zingt haar stervenslied
Gij draagt in uwen rouw haar kleuren, anders niet !
En als ze, bleek, ontdaan door nevelgrauw zal vlekken,
Dan zult ge naakt en zwart uw biddende armen strekken ...
Maar weer verrij,Zen zal ze en 't leven weder wekken
In iederen boom die wacht enhopend opwaarts ziet !

ZONNEDOOD.

We keerden weder uit het stille woud,
Waar wij onze uren van beschouwing leven,
Waar naakte en hooggestamde dennen streven
Naar blauwe luchten en naar zonnegoud.
En wattig-wit hing boven 't kreupelhout,
Als wierookwalm de neveldamp te zweven,
En avondwaas steeg purper in de dreven
Langs boomenzuilen, onder blarenvout.
Toen plots! de scherpe sc;hreeuw van een fazant
Kwam oor en hart en het heelal doorkerven ...
Wij keken om : de wereld stond in brand ...
Het roode vuur doorlaaide bosch en kant
Ensloeg in ons gelaat zijn rosse verwen ...
Ginds lag de zon ....,.. de groote zon - te sterven.

DE EERSTE ZONDE.

En voor onze oogen rees het wode vizioen
Der eerste Vlammenwraak door 'tpas ontheiligd groen
Van 't Paradijs - Half naakt, de siddring door de leden.
Twee menschenkinderen, neen, twee menschen vluchtten 't Eden.
God, die ze uit klei verwekte, God ontviel hun toen ...
Hun moeder, de aarde, bleef; maar wrQkkend, lOnder lOen,
Tenzij ze met hun zweet en bloed haar korst doorkneedden,
Of daalden in haar schoot, ontzield en afgestreden.
Zij vluchtten 't roode vuur dat Vaders vloek bazuinde,
Zij vluehtten naar het dal waar 't laatste Iieht verpuinde,
En waar de naeht hen sloot aan moeders koude borst. ..
ad God de zon verdeJgd ? Zoo'n oacht .! Oeh was dat weenen,
.. oen, grijs, door 't z. warte zwerk, de mqrgenstralen schenen ...
eh ! Vaders bleeke zon die mee hun leven torst !

~

,

'T WEERKAATSTE LICHT.

Voor onswas nu de zonne schuil.gegaan;
Wij tastten met den voet, terwijl.we traden,
Naar vasten grond, ennaar onzichtbre paden
Zwart hing 't gewelf van slapend¢ eikenblaan.
Tot plots het gouden sikkeltje der maan
Een op'ning sneed door donkre nachtgewaden
En door het loover spon haar to()verdr~den '
Van blauwig droomlicht langs d,e zwarte baan.
De zon had stervend de aarde niet vergeten,
Maar, stralend op de maan, haa.~ toegemeten
De stiile klaarte die ons leiden zou.
Zoo bleef de Waarheid onze zieten trouw :
Terwijl de zonde 't schouwend ~og kwam dooven
Trad zij tot ons in 't licht van 'ism gelooven.

GENEZARETH.

Met trillend licht geteekend in uw baren,
Stond eens het beeld van 't schoonste menschenkind ;
Gij droegt in u zijn wezen en gebaren,
En wiegdet zacht zijn bootje, welgezind.
Doch, sliep Hij in, dan kwam de storm gevaren
En sloegt ge wild uw waters in den wind;
Zijn godd'lijk woord aileen kon U bedaren :
De zwarte vI oed herkreeg zijn hemeltint.
Eens laagt ge vast in grauwe rotserandrn :
Blauw diamant waar 't sterrenheir in brandde,
Diep firmament waar Hij mocht overgaan ...
Zoo kan mijn zielezee na donkre dagen,
Hem zegevierend op haar golven dragen,
En Iiefdesterren bloeien op zijn baan.
Zr M. JOZEFA.

ROND GEZELLE'S GEDICHTEN
Ontwikkeling, Ontleding en Ontstaan van sommige
Oedichten en Fragmenten.

SUAPENDE BOTTEN
I

Ten halven afgewrocht
ontvangen, niet geboren ;
gevortden algeheel
noch algeheel verloren
zoo ligt er menig rijm
onvast in mif, en beidt
denaangenamen tijd
van volle uitspreekbaarheid.
Rijmsnoer II 125

Het is een natuurlijk feU dat de dichters voorbijvJiegende
maar treffende gedachten en indrukken,. opgeteekend in een
paar versregels of strophen, bij passende oms'tandigheden
in latere uitgebreider gedichten, overnemen, ontwikkelen of
verwerken.
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Hoewel de dagteekening bij die frFlgmenten en rijmreken
ontbreekt, mag men toch op grond van hoogste waarschijnlijkheid, grenzend aan het zekere, de prioriteit der ontvangenis
aan de kleinere gedichtjes toekennen: zij beiden - zooals
Gezelle zegt « den dag, den dageraad ...
in barensveerdigheid ».

Bij deze bevestiging van den dichter zelf, kan men tot
staving dier bewering, de « gedichte gedachten» van andere
schrijvers aanhalen waarvan het handschrift met de dagteekening is bewaard gebleven. Tot voorbeeld diene Shelley.
Vergelijk alzoo het volgende paar passages: (1)
My spirit like a charmed bark doth swim
Upon the liquid waves of thy sweet singing
Far far away into the regions dim

«

Of rapture -

as a boat, with swift sails winging
Its way.adown some many winding river,
Speeds through dark forests o'er the waters swinging ..

(Fragment: To one singing - dated 1817.
en

« My soul is an enchanted boat
Which, like a sleeping swan, doth float
Upon the silver waves of thy sweet singing ...
It seems to float ever, for ever
Upon that many-winding river
Between mountains, woods, abysses
A paradise of wildernesses !

(Prometheus Unbound: Act II, Scene I - dated 1819.
(1) Bovenstaande passages zijn ontleend aan « Shelley's Poetical
Works" Oxford Edition - respectievelijk bl. 537 en 237.
Naast dit type kunt ge o. a. nag vergeIijken de fragmel1ten die in
dezelfde uitgaven voorkomen op bl. 568-569; 846-847.
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Ditzelfde feit trouwens kan men ook in de andere kunsten
constateeren. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat een schilder
een met enkele lijnen geteekenden studiekop in latere werken,
verschoond en ontwikkeld, opneemt. (1) Hoe dikwijls insgelijks worden in de muziek vroeger-aangeraakte motieven in
latere stukken ontwikkeld en verwerkt ! (2).
Vooraleer echter over te gaan tot de ontwikkeling of verwerking vansommige « kleengedi~htjes » wou ik wei een drietal gelegenheidsgedichten ontleden.
Ze zijn merkwaardig hierdoor, dat ze niet immer - nameJijk in de eerste uitgave - als zoodanig verschenen zijn, dus
niet als een geheeJ voorkwamen, maar gesplitst in afzonderJijke deelen met afzonderlijken tite!. Ik bedoel de drie dichtstukken, die in de latere uitgaven van «Dichtoefeningen»
verschenen onder den tHel : Boodschap van de vogels en andere
opgezette dieren, staande in het « muzeum » ingericht in 't klein
Seminarie te Rousselaere b~nst het slchooljaar 1854-1855;
Aan de Eerweerdige Heeren, Petrus; Vftalis en Victor earlier
op des laatsten priesterwijding 21 Wlntermaand 1850; en
Pastor Boone, Gheluwe 4 Januarij 1855 ;(3).
Deze gedichten komen respectievelijk als geheel niet voor
in de eerste uitgave van de «Vlaamsche Dichtoefeningen»
- gee\ papier - uitgegeven te Rousselaere, bij Stock-Wer(1) Zoo b. v. Rubens' "Franciscaner monnik ", studiekop (Ermitage
te St Petersburg), die in het grootere werk «De H. Franciscus Seraphicus» (Wallraf-Richartz-Museum te Keulen) ontwikkeld en verschoond
terugkomt. - (Kunstler-Monographie-Rubens).
(2) Zoo is b. v. de marsch uit «Tannhauser; (1845) in kiem reeds
,
bevat in de romantische.opera : « Die Feen )} (1834)
(3) Over het gedicht : « Dnze Bewaarengel » (Dichtoefeningen bl. 48)
werd reeds in Biekorf XXV. bl. 103 en VV. gel'ichreven.
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brouck en Zoon, 1858. - Wei echter verschenen sommige
deelen met afzonderlijken tite!.
Uit de dagteekening kunnen we even weI opmaken dat die
geJegenheidsgedichten oorspronkelijk als een geheel gemaakt
werden: maar vermits de verschillende deelen met enkele
wijzigingen als alleenstaande gedichten gemakkelijk konden
beschouwd worden, en ge\egenheidsgedichten toch altijd een
schijn vanminderwaardigheid hebben heeft Gezelle ze dan
ook - waarschijnlijk om die redenen - in de eerste uitgave
van zijn werken afzonderlijk laten verschijnen.
Wat het eerst-genoemde gedieht 111. « De boodsehap der
vogel en » betreft, kan hier volledigheidshalve de voetnota op
biz. 33. der groote uitgave van «Gezelle's Dichtwerken»
(L. J. Veen) (Dichtoefeningen) aangehaald worden.
«In de eerste uitgave van Dichtoefeningen, 1858, komt
bovenstaande stuk voor, maar zander voetnota, (1) en betiteld
« Benedicite omnes volueres Domino ». Het staat er ook
merkelijk korter dan in de uitgave van 1878 en volgende »,
En op biz. 54 zegt de uitgever: « In de uitgave van 1858 voigt
hier, met tamelijk veel varianten, en onder titel: « Sterven is
onsterfelijkheid: de tweede helft van 'tstuk dat in de latere uitgaven betiteld werd : B<:wdschap van de vogels ... enz.,» Het
begin en het slot van dit afzonderlijk staande gedicht komt niet
voor in het groote stuk,
Belangwekkender echter is het geJegenheidsgedicht opgedragen aan Pastor Boone 1855 - oorspronkelijk geschreven
zooals het in de uitgave van 1878 voorkomt (dus in vijf deeJen).
In een voetnota op bIz. 78 (<< Gezelle 's Dichtwerken »:
Dichtoefeningen) staat er « I, II, IV, V verschenen voor 't eerst
.(1) Betreffend nam. de mededeeling over het «Museum». van
Rousselaere.
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in de uitgave van 1878. Onder titel: « De Stoet» komt III in
de eerste uitgave voor. » Dit is nu eenrriaal niet waar. Het Ie
deel van het gedicht namelijk :
«

Ofschoon de kloeke zoon van 't eenmaal machtig Vlandren ...

Komt met geringe wijzingen in de 1e uitgave voor op
bIz. 157 met den titel :
« Hij leeft }) :
«

Ofschoon de kloeke zoon van 't eenmael weeldig Vlandren. ,.

Het 3e deel komt voor onder titel: « De Stoet» (bIz. 66)
met enkele varianten. Om dit alleenstaande gedicht een passend
slot te geven, veranderde Gezelle het paar laatste verzen van
het gelegenheidsgedicht :
«

en treden eerbiedig in langzamen stoet

een hemelgezondenen man in 't gemoet. )}
in

«En treden eerbiedig in langzamen stoet

Den Bisschop, den Bisschop die komt, in 't gemoet.

»

II, IV, V kwamen dus, zooals hooger reeds gezeid werd,
in de eerste uitgave niet voor. Wat het laatste dee I betreft (V) is
het weI opmerkenswaardig dat dit reeds gediend had het vorige
jaar in een «Welkomgedicht aan den weleerweerden Heere Auguste Terrier ... enz.}) Strophen 8,9,10,11,13 vertegenwoor
digen met enkele wijzigingen de vijf strophen van nr V van het
gedicht «Pastor Boone}} (Vg. dus I Dichtoefeningen 81-82
met III GeJegenheidsgedichten 1e serie 172-173.)
Nog merkwaardiger is het gedicht, gemaakt ter geJegenheid
der priesterwijding van Victor earlier (1850). Oorspronkelijk
- zooals 't voorgaande en zooals 't in de uitgave van '78
voorkomt - bestond het uit vijf deelen . Volgens de voetnota's
in de « Groote Uitgave » (zie bIz. 56-62) komen I, II, IV, V niet
voor in de leuiigave van 1858: III is opgenomen inde leuitgave
met titel: «Het Laatste Avondmaal ». Dit is nu heelemaal on-
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juist. Het 1e deel verscheen in de 1e uitga ve met den titel: « Het
Katholieke Altaer» (biz. 70). Oit gedicht wordt zelfs overgedrukt
in de « Groote Uitgave » (biz. 85) : wanneer we nu dit stuk met
I (bl. 56) vergelijken, dan is het nochtans niet moeilijk te
constateeren dat beide gedichten dezelfde zijn. De twee laatste
strophen van (( Het Katholieke Altar» zijn de verwerking
van de acht eerste verzen van II van 't volledige gedicht : ze
zijn in beide gevallen het antwoord op devragen, die in de vijf
voorgaande strophen gesteld werden. Tot vergelijking :
Voor Hem, voor Hem
Dreunt de orgeistem,
Blinkt fakkel ende kruis :

Voor Hem is 't goud
Ell 't Zilvre olltvoud
Die sprak: « Dit is mijn Huis

».

Voor Hem alleen
Verdwijnt de steen
En glimt de kandela'er
Hem die Zijn woon
Heeft en Zijn throon
Op 't katholiek Altaer
(Het kath. Altaer bl. 71).

en:
't Is voor Hem, die omkleed met zijn gQdlijk gestraalt
en bewolkt met een stoffelijken schijn is gedaald
op den autaar en thans naar het plechtig beduid,
van zijn eeuwtorschend woord, Zijll gellilschat olltS/Uit
in den boezem eens nauwelijks gezalfden. 't Gedrallg
van den orgel, de wi~rook, de praal, het gezang
zijn een schauw van den glans, die, reeds eeuwen voorheen
dien grootdadigen God op berg Sinal omscheen. (I. Dichtoefeningen bl. 57)

Oat de dichter deze gedachten in anderen vorm, uit hoofde
van 't verschil in rythmus en 't groot aantal rijmen, heeft moe-
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ten uitdrukken, is de oorzaak van die zeer vrije en minderwaardige verwerking.
Het 2de gedeeJte van het volledige gedicht komt met enkele
varianten in de 1e uitga ve voor met tHel: « Sinai» (bi. 69); beginnend met het negende vers van II (Victor Carlier).
«

De weerflikkrende bliksemflits boor! in de wolk ...

»

en weglatend de twee laatste verzen ; die het stuk tot gelegenheidsgedicht maken :
... Want, door de eeuwen der eemlen, mijn priester is hij ! -

Die was groot I... - doch oneindig veel grooter is die
Welke ginds buigt op 't aulaar zijn bev,ende knie.

III verscheen dus - op bl. 50 - in de Ie uitgave onder
hoofding : {( Het Laatste Avondmaal II.
IV en V komen gedeeJteJijk versmolten tot een geheel voor
in de uitgave van '58 met titel: II Dank na de Misse )) (bl. 165).
Eigenlijk drie verschillende gedichte~ zijn versmolten in (lit

eene.

Strop hen 1 en 5 zullen hoogst w~arschijnIijk weI reeds als
afzonderlijk gelegenheidsgedicht bestaan hebben: afdoende
bewijs heb ik niet gevonden, de mogelijkheid echter wordt bevestigd dat het als zoodanig voorkomt in Roqd den Heerd,
1880, bl. 5 : het is opgedragen « aan een jongen Priester» en
gedagteekend 1871.
Strophen 3, 4, 6 en 7 vertegenwoordigen de Ie helft van
IV (Victor earlier) bl. 60 - met een ~antal wijzigingen :
De AposteI vloog het heilverbond ...
in deze hand herboren.

Strophen 8, 9, 10 en 11 zijn dezelfde .als de vier strophen
die het 5de deel van het volledig gedi~ht uitmaken : enkel dient
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opgemerkt dat het woord « lof » (volledig gedicht) in' « Dank
na de heiJige Misse » tot « dank» wordt gewijzigd.
Opmerkenswaardig is ook dat O. O. laatstgenoemd gedicht
in de latere uitgave van Dichtoefeningen niet. meer afzonder- .
Jijk Iiet verschijnen : hij schenkt het een plaatsje in Lied. Eerd.
&: Reliqua bl. 77-79. Hij zal wei ingezien 'hebben, dat, wanneer
dit danklled in denzelfden bU'ndel als het volledig gelegenheidsgedicht aan de gebroeders Carlier verscheen, de lezer ie licht
het kopieeren zou gezien hebben en alzoo een der twee dichtstukken niet zou genieten.
Buiten deze drie grootere gedichten ?ijn er nog een paar
andere die onze aandacht verdienen.
De vertaling der Latijnsche hymne « Jam lucis orto sidere »
verschijnt tweemaal in Oezelle's werken en zelfs driemaal zoo
men een vrije omschrijving ervan bijrekent.
De eerste maai verschijnt ze in ((Liederen, Eerdichten et
Reliqua» met tHel : «( Jam Iucis orte sidere » ; een tweede maal
in Tijdkrans I bl. 13 met vele varianten onder hoofding : (( De
Zonneabreedeisopgestaan» met motto (~Jam lucis ortesidere ... »
Vit de opvallende gelijkenis dertwee gedichten en uit het
feit dat het eerste dichter staat bij h~t Latijnsche origineei,
blijkt dat Gezelle het tweede vrij bewerkt heeft naar de eerste
vertaling. De derde behandeling, eveneens met motto «( Jam
Iucis orte sidere» (Rijmsnoer II 139) iiS geen vertaling maar
een verkorte bewerking op het thema v4n de dankbaarheid.
Het gedicht « Christene Landen », verschenen in de eerste
uitgave van Oed. Oez. en Oeb. werd in de Iatere niet meer opgenomen. (Het gedicht komt nog afzonder,ijk voor in de volksuitgave van G's Dichtwerken, (bij L. J. Veen, Amsterdam), (bl.
183) wordt echter in de groote niet meer overgedrukt).
Het werd overgenomen met inversie van eerste en tweede
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strophe in strophen 3,5,7,8,9, to, van 't gedicht« Harlebeke}) in Lied, Eerd. & Reliqua bI. 43-44. (1)
*
Gij wacht wellicht
een lang gedicht,
en 'k zende u, .. 't is wat djentjes
een heelen hoop fragmentjes.

0.0.

Waarom die fragmentjes en fragmenten ?Hadde Gezelle
niet beter gedaan al die verjes, waarin toch geen hooge poezie
schuilt, eenvoudig weg te laten ? Toch niet. Luister, hoe
Gezelle zelf de uitgave dier fragmenten en « Kleengedichten »
rechtvaardigt :
" Lezer
dezer

Het woord « Kleengedichtjes » zal u doen peizen op het
« Kleengebeedtje » waarmede eertijds eilaas nu niet meer !
- aile Jeering aanvang nam; mochten lrier en claar eene van·
deze mijne kleengedichtjes een goed geqlacht in uw geheugen,
of een goed gebed "uit uw herte streelen, 't ware al vele om te
antwoorden op uw billijke vrage : Cui bono? waartoe dient
dat ?
Het zou misschien ook kunnen helpen goedmaken dat
«

(1) « Christene landen » is maar een stuk v~n Harelbeke uit Liederen,
Eerdichten en « Reliqua» schrijft Prof. AI. Walgrave (Biek. XXI-367). Ik
geloof niettemin dat het voor « Harlebeke ,> aftonderlijk bestaan heeft en
later in dit gedicht overgenomen werd. Oit geloof is gesteund op het feit
dat " Christene landen ,> in de eerste uitgave van Oed.Gez. 'en Geb. voorkomt, later omdat het dus opgenomen was in «Harlebeke ,> niet meer
overgedrukt werd in Oed. Oez. en Geb.; voorts ook besluit ik daartoe
uit het voorhanden zijn van varianten en van de inversie der beide
eerste strophen.
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dichten en bidden, na den rechten eisch, al dikwiiIs deur malkander loopt... »
Hierbij mogen we voegen dat menig « kleengedichtje » of
zelfs « rijmreke » voornamelijk door den rythmus is
« een sprankel van de dichterziel
die brandend uit den hemel viel ~.

En zijn er vel en hunner, voor diegenen, die Gezelle lezen
en bestudeeren, niet kenschetsend voor de innig geloovende
ziel van den dichter en zijn hoog-godsdienstige natuurbeschouwing? En hoewel vele « sJapende botten » niet gekomen zijn
tot den tijd «van aangename uitspreekbaarheid» toch zijn, ()
dichter, sommige ontloken in « klanken ... »
die, blomgelijk, uw hert, uw ziel
en uwen mond ontluiden ! »

Het is dan ook wei niet zonder beJang na te gaan' hoe sommige « kleendichten» of «rijmreken» de aanleiding geweest
zijn tot het maken van een grooter gedicht, of tot latere ontwikkeling of verwerking in langere dichtstukken gediend hebben.
Buiten de genoegzaam bekende.« kleengedichten » :
« Overal en allenthenen »(Laatste XXXIII. bl. 167) en « Houdt
dat wei in uw gemik ... u en ja is lange strije « (Laatste XXXIII.
bI. 172) die respectieveJijk gemaakt werden op 't woord allenthen en (Zie R. d. H. 1880. 238) en u en ja (oe en ja, neen en
ja) of 't Kortrijksche spreekwoord : ({ ja en nie es lange stde »
(Zie R. d. H. 1881 bl. 126), die ik enkel wi! vermelden ; alsook
buiten andere langere gedichten, ontstaan op een enkel woord
zooals : « 0 wilde en onvervalschte pracht» (Tijdkrans I. bl.
139) dat in R. d. H.' 1882 bl. 232 voor titel droeg « Gods
Eerstigheid » en bewerkt werd op een passage van Ruusbroeck
(Bruloft, 108), of gemaakt naar zeker rythme (b. v. Rammenta-
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ti), wi! ik een paar andere gedichten, die wellicht minder bekend zijn. niet onopgernerkt laten voorbijgaan.
Het gedicht «Kruiske, kruiske goed begin» : aen Gustaf
Verriest. (Gedichten, Gez. en Geb. bl. 5) is heel zeker wei geschreven naar aanleiding van het oude volksgebedeken : (1)
Kruysken, kruysken goed begin
Den Heyligen Geest in mijnen zin
Dat bid ik onzen Heven Heeren
Dat ik weI mag onthouden
Dat bid ik onze Lieve Vrouwe.
R. d. H. XXI. bI. 58.

Dit volksdeuntje wordt dus in 1886 in R. d. H. opgenomen': maar uit de identiteit van het eerste vers met dit van het
grootere gedicht (1861) mogen we besluiten dat Gezelle, die
dit volksliedje, opgeteekend had,. het wei vroeger dan 1886 zal
gekend hebben.
Ook het gedicht : « 0 Maria die daar staat» (Uederen,
Eerdichten & Reliqua bl. 41) is gema~kt naar aanleiding van
een versje dat iemand (heel waarschijnlijk Gezelle) vondonder
een O. L. V. Beeld en in R. d. H. 1866, bI. 358 overgedrukt
werd. Hier voIgt het :
lk groet U, Maria, die daar staat
Gij zijt goed en ik ben kWqad
Wilt gij mijne arme ziele gedenken
'k Zal U een A ve Maria schenken.
Ave Maria!

Wit dit nu met de eerste strophe van het langere gebed
(1) In Biekorf-VIII-13 staat in een voetnota dat dit oud gebedeken
te vinden is in «Het dobbel kabinet der christene wijsheid» gedrukt in
gothischeletters, bij Begijn, te Gent; en in Biekod XllI-158 staat dat het
opgeteekend werd te Ruysselede door Guido Gezelle:

152

ROND OEZELLE'S

vergelijken, dan zult ge het noodzakelijke verband tusschen
beide gebeden zien :

o Maria, die daar staat
gij zijt goed en ik ben kwaad
wilt gij mijne arme ziel gedinken
'k zal u een A ve Maria schillken !
(Het tweede « Ave Maria» is weggelaten) ..
Dat dit gedicht ook niet lOoals het « schietgebedeken )}
begint met de woorden « Ik groet u» maar - en dit bij elke
strophe - met « 0 Maria » is toe te schrijven aan de behoefte
naar 't zelfde getai versvoeten ook wei echter aan het daartoe
aanleiding gevende paar verzen die in R. d. H. onder hooger
vermeld gebedeken staan en aldus beginnen :
Maria, wilt niet vergetell
Die dolen en den weg weI weten )}.

«0

Gaan we nu over tot de eigenlijke «kleengedichtjes en
andere « slapende botten ».
Wanneer we deze een weinig beschouwen, dan kunnen
we ze alJicht naar verschillende soorten groepeeren.
Een eerste soort zijn de « gebedekens » die spontaan aan
een zoo godminnend hart als dat van Oezelle moesten ontsprin
gen. Voorbeelden zijn er bij de vleet.
. Een tweede soort zijn de «volksdeuntjes of spreukjes)}
die een folklorist als Gezelle opteekende en die later met enkele
wijzigingen tusschen zijn « kleendjchten }} of « rijmreken » een
plaatsje kregen.
Zoo zegt O. O. in Biek. 1897-57: Het oud vlaamsch liedeken dat alzoo begint : « Ei, 't was inne de mei. .• » hebbe ik
vroeger dikwijls hooren zingen en misschien weI meegezongen
ook. .. })
Waara an is anders volgend kleengedichtje te danken :
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't Was in de bJijde Mei,
ei, ei
't Was in de bJijde Mei !
En komend achter 't land gegaan
'k zag al de blijde blomkes staan :
't Was in de blijde Mei
ei, ei
't Was in de bJijde Mei !

Ook het «kleengedichtje» :
volksraadsel. (R. d. H.) 1878)
Het « kleengedichtje » :

«

't Zevengesterre

»

is een

Slaapt, slaapt kindje slaapt
en doet uw oogskes toe
die pinklende winklende oogskes daar
'k ben 't wiegen al zoo rrloe :
'k en kan u niet meer wiegen
'k en ga u niet meer wiegen
slaapt, slaapt, toe !
enz ..
«

is gemaakt naar een overal bekend «wiegeliedje» dat bij ons
luidt :
Do, do, kinneke, do
slaapt en doet uw oogskes toe
hedde geene vaak, ge moet l1liet slap en
hedde geenen honger, ge zultniet gapen
do, do, kinneke, do L.

Het bekende «Timpe tompe, terelink ... »is een volksraadsel
(zie R. d. H. 1878) : eveneens het onvolledig opgeteekende
« Pinte, ponte, palingpot
loopt ermee naar 't wagenkot
loopt ermee naar 't ovenbuur ...

Dit volsta voor deze soort (1)
(1) Zie de voetnota v. volgende bladzijde.
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Een derde soort: een zoete klank, een treffende indruk
weergegeven I
«

«

'k Hoore tuitend' hoornen en
den avond is nabij
voor mij ...

Hoort ge de winden buischen ..•
lijk peerden zonder toom

Luistert hoe :
't Begijnhofklokske luidt,
ach lieflijk is 't om hooren
hoe 't neerstig, belt en bidt :
« kom·biil,

en

kom·biu, kom·biil ,.

(1)

Ooen avond » klinkt mij lOet in de ooren I »
Gezelle las veel en met aandacht : en hoe dikwijls werd
dan nieteen treffende gedachte, een treffend woord of beeld
vaneen vreemden sChtijver op een strookje papier opgetee«

(1) Aileen dient nog opgemerkt dat zulke volksraadsels en - fabeltjes
niet enkel in kIeengedichtjes, ook weI in Iangere dichtsttikken voor·
komen.
Te vergeIijken is b. v. in 't gedicht «AudIeie,. (Tijdkrans II 69), de
strophe:

Den bast, die onlangs, ioen
hij jong was, jong en schoone~ .
... veel te lichte, eilaas

de blauwe maagdenkroone
verloos.
Met het raadselgedichtje van het vias (Zie R. d. H. '78 en '81)
« Als ik was jong en schoon
Droeg ik een blauwe kroon

Aisik was oud en stijf
Kreeg ik veel slagen op mijn lijf. ,..
Ook nog volgendestrophe uit het gedicht « Canteclaar» (Tijdkrans
I 138.)
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kend ! Zulke woorden of gedachten maken de vierde soort
« kleengedichtjes » of « rijmreken }} uit.
Een teekenend woord :
« De zonne is weg die lien en land
verblijdt, en 't vlugge volk van's hemels harpenaren ,.

(Zie Laatste Verzen : Siapende Botten 213)
Datzelfde paar verzen kunt ge letterlijk terugvinden in 't
gedicht « Ego VigiJabo )} (Rijmsnoer II, 73)
«

De zonne is weg, en 't daglicht heengevaren ;
het duistert ai, de dood heeft de overhand

De zonne is weg, .die lien en land
verblijdt, en 't vlugge yolk van's hemels harpenaren.

»

Een schoon beeld :
... lijk letteren op
een zerk gekapt
erilangzaam uitgetreden ... (Rijmreken ... 176)

Een treffende

gedacht~

in beeld :

« Uw' vonkelende ooge, uw rooden kam
een laaiend beeld van vier en vlam
uw zwakken steert, uw sporen,
... uwstem zoo schoon am hooren ... ,.

Het kindertabeltje luidt (R. d. H., Mei 1879) .
... Aan den top van de kezende kakelbende staat
de fiere haan ;
beziet hem op den mesthoop staan

rood als bloed is zijn kam ;
Hij schittert als een vlam
zijn lange sporen
zijn scherper dan een dooren ...
Zelfde beeld, zelfde rijmen !
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o mocht ik
o mocht ik
voor 't heilig tabernakel staan
o mocht ik
o mocht ik
daar brandend als eenkeerse staan
o mocht ik
o mocht ik
ontsteken daar en uitgegaan
o mocht ik
o mocht ik
naar Hem en in den hemel gaan! (1) (Eerste XXXIII)

Dit laatste diene tot voorbeeld.
In « the Hymns of Faber» komt er een gedicht voor « Holy Communion » (imitated from St. Alphonso). In dit gedicht verlangt de dichter te
kunn.en zijn als de kaarsen en de bloemen, die rond het tabernakel staan
en als de kelk die het lichaam van Christus bewaart.
Verg. bovenstaand kleengedicht nu met deze strophe van Faber dan
zal algauw het verband tusschen beide uitkomen :
« 0 happy Lights! 0 happy Lights!
Watching my Jesus livelong nights!
How close you cluster round his throne
Dying so meekly one by one
As each its faithfull watch has eone.
Could I with you but take my turn,
And burn with love of Him, and burn
Till love had wasted me, like you
Sweet Lights What better could I do? »
Dat Oezelle die gedachte uit Faber heeft overgenomen - wat blijkt
uit de treffende geIijkenis - wordt bevestigd door het feit dat O. O. rond
dien Hjd (1859-60) Faber las (ten bewijze: Vertaling van Faber's gedicht
« Jesus riseu » : Dichtoefeningen bi. 111) en uit het feit dat oak de andere
vergeUjkingen rond dienzelfden tijd verwerkt werden. (Vg. : Oed. Oez.
en Oeb. bi. 55, 58.)
Ik hoop echter later de studie der invloeden op OezelIe volledig te
geven.
(1)
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Eindelijk een vijfde soort zijn alg~meene indrukken of gedachten, .opgeteekend in enkele verzen of een paar strophen en
niet gekomen tot hunne voIle rijpheitl. De voorbeelden ervan
zijn talrijk.
Hetis weI belangwekkend na te gaan hoe sommige dier
« kleengedichtjes» en «rijmreken}) gegroeid zijn tot groote
dichtstukken.
Het kleendichtje : (bI. 144)
Weerom! weerom! wie toomt er mij
Wanneer ik dichten mag
van God ...
Daar zijnder, ja, daar zijna.er nog
, die buigend voor het krhis ... enZi.
«

wordt ingelascht in het gedicht « weerom de vrije klok : bij de
kloosterintrede van ... » (bI. 121 van Ged. Gez. en Geb.
Weerom de vrije klok geluwd"
't ivooren vingerbllid
bij volle grepen saam'geduwd ...
waar, God zij dank, daar zijnder nog
die buigend voor hetj kruis ...

en daarop volgen letterlijk de 6 verzen van hetkleengedichtje.
Insgelijkshet « bloemblad » (1)
,
«

0 deugd van dankbaarheden » (bI. 186)

wordtmet geringe varianten ingelascht in 't grootere gedicht
« Aan Edmond »(Lied. Eerd. et ReI.bI. 67)
,
De machtige gedachte aan de Godheid, . een gedachte, <lie
verdoold geraakt is tusschen de «sJapende botten }) (na de,
« Laatste Verzen, bI. 198), maar die toch vroeger reeds in R~
d. H. 1866 geuit werd en de volgeI\de is :
(1) Zie Biek. XXIV-284-285.
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« Oneindig wezen, God,
drievuldig, een, almachtig
wat zijt gij dieht bij mij
die niet en zie 2n hoor. »

zal weI tot grondslag gediend hebben van het gedicht « Oneindigwezen» (Oed. Gez. en Geb. bI. IS), waarvan de vier eerste
verzen haast letterlijk dezelfde zijn.
DergeJijk geval treft men aan bij een ander kleengedichtje
(dat in de volksuitgave V, 159 ; maar niet meer in de groote
uitgave voorkomt : het verschil is . nochtans opvallend in
woordgebruik en versvorm)
« Oneigene tale, geborgde gepeizen.
mijn zijt gij niet, uw daten wi! ik niet zijn ;
wat in mij en van mij is, dat heete ik mijn ;
onweerdige, ik laat u : ga rei zen
(Voiksuitgave V, 159,) .

Zoo iuidt het kleengedichtje en moet ongetwijfeld verwerkt
geworden zijn in het ietwat langere gedicht « Oneigene }) (Ged.
Gez. Geb; to), waarvan de tweede strophe is :
Dan, weg met de oneigene
tale en den schiijn
van elders geborgde gepeizen ;
mijn zijt gij niet, uw dat en
wille ik niet zijn ;
dat in mij en aan mij is
dat heete ik mijn :
oneigene ik haat u ... gaat reizen !
«

Hoe lief de boomen, «de schooneboomen Gods» aan
Gezelle waren blijkt uit de talrijke gezangen die hij over hen
heeft gemaakt. Zijn ze niet wanneer ze kunnen opgroeien in
hunne « wilde en onvervalschte " pracht, in hun immer veranderende schoonheid, een voortdurende aanleiding tot natuurbewonderingen ?
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En hoe « deere » moes.t het onzen natuurdichter doen
wanneer de mensch « die vrije en bJije boomen ontmooit. » (1)
« Hebt toch meelye
menschen, meelye
met de schoone
boomen Gods )}
(Rijmreken na « Laatste Verzen )} bl. 208.)

en die zucht is de grondtoon van menig gedicht :
« Heb meelijen met de boomen, laat
den bast hun ongeschonden ...
(Laatste verzen, lOS.}

Ook naar eenzaamheid en avondstilte verlangde Gezelle :
dan toch voelde hij tich nader bij God en kon beter de grootheid van den Schepper bewonderen :

want

« 'k Sta geren te midden
de velden aileen
en 'k schouwe in den
diependen heme! )}
(Rijmreken na kleengedichtjes bl. 176)
« 0 sterren, sterren, hooge en trotsche
benijdt mij hemelen en
,
bewondert want ik Priester Gods
en tabernakel ben.
(Bloembladeren, bl. 186)

De beide gedachten heeft de godsdienstige natuurdichter
ontwikkeld in de machtige hymne :
« 0 'k sta me zoo geren te midden in 't veld
en schotlwe in de diepten des hemels ! ...
... gij heemlen, gij blatlwe, daar boven mij,diep
ge ontsnapt mij niet, wel moogt gij diep zijn !...
... God! ik aileen ben tlW Priester op aard
uw schepping dat is mij een tempel, ...

(1) Vg. Caesar Gezelles artikeltje in Biek. XIV-59-62.

Vg. o. a. hiermede ook vo\gende stukken : Rijinsnoer I 172, II, 11 .. )
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'k Ben priester, 'k ben autaar, 'k ben slachtofferand
'k ben koning van al 't mijn omringend, '"
(Ged. Gez. Geb. 43)

De avondstilte trof hem :
't Is stille, stille allenskens, en
't is avond weer aan 't worden. »

«

(Rijmreken na Laatste Verzen 214)

Later ontwikkelde dit een weinig en zuchtte :
't Is stille, stille allengerhand
en weerom wordt het avond ;
het zonnelicht is henen, 't is
een ander land nu lavend
't is stille, stille ... zoetjes vaart
dat roerde aloill, te rustewaard. »
(Laaste Verzen, 102)
«

Bij een andere omstandigheid klaagde mijmerend de dichter: .
«

'k voele een traan mijn oog ontwellen
als ik denke : 't is voorbij. »
(Rijmreke na Laatste Verzen 205)

en is die gedachte niet de basis waarop gebouwd werd het grootere gedicht «Voorbij » (Laatste Verzen, 128), waarvan hier de
laatste strophe voIgt :
« Voorbij, 0 God, u uitgespaard
gaat 't al voorbij en tendenwaard
gaat al dat is of was voorbij :
Gij zijt alleene en bHjft God, Gij !

1898.

Heel de natuurbeschouwing van Gezelle wordt vervat III
volgende rijmreke :
« Mij

spreekt de blomme een tale
mij is het kruid beleefd
mij groet hel altemale
dat God geschapen heeft
(Rijmreken, Nageldeuntjes, 176.)
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en die ontwikkeld is in een ander kleengedichtje :
« Als de ziele \uistert
spreekt het al een taal dat leeft
't lijzigste gefluister
ook een taal en tee ken heeft;
blaren van de boom en
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stroomen
klappen luide en welgezind
wind en wee en wolken,
wegeJen van· Gods heiligen voet,
talen en vertolken
't diep gedoken woord zoo zoet. ..
als de ziele luistert !
(Eerste XXX III : bI. 142.)

En werd vo\gend dubbel beeld :
... wat verruwprachtig hoortooneel
wat zielverrukkend zingestreel
o vlaamsche tale, UW' kunste ontplooit,
wanneer zij 't al vol leven strooit

en vol onzegbaar schoon zijn, dat
lijk wolken wierooks, welt
uit uw zoet wierookvat
(Tweede XXXIIl. bl. 157-158)

niet verwerkt - onbewust wellicht - 'in twee strophen uit het
bekende lied van « De NachtegaJe » ?
... 'k hoore een lied hem lustig weven ...
Zoo zit er in den zomer zoel
een, werpende, op den w¢verstoel
van groene blare~

zijn duizendverwig garen.
wat is hij : mensche of dier of wat ?
vol zoetheid, is 't een wierookvat

daar engelenhanden
onzichtbaar reuke in branden.
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Hetzelfde geval doet zich voor met een ander kleengedichtje :
Verg.

Hoort de winden buischen
ruischen door der blaarden boom:
ze huischen
ze ruischen
ze buischen
lijk peerden zonder toom !
(Laatste XXXlII. bl. 164.)

Zelfde beeld, zelfde klanknabootsing in het gedicht
Wind en »

«

De

De zee, de zee, ze 'n zoeft bijkans
zoo zeer nicet als de boomen

daar wild, de winden deure rijen
te peerde, en zonder toomen.
Aan 't roepen gaan tienduizenden
tienduizenden van blaren
alsof 't zooveel tienduizenden
van dolle menschen waren ... (Rijmsnoer II bl. 68.)

Over het kleengedichtje « Hoe lief is 't op nen loovertak ...
den nachtegaal te hooren ... » (Laatste XXXIII., 166) schreef
AI. Walgrave in Biek. XXI - 150 :
« Ik zie dit kleengedichtje aan als een begin, een nieuw
pogen tot een voller gedicht, maar dat nog eens « slapende
botte» is gebleven. En wat meer is, ik zou haast denken dat
voor het prachtige: « Waar zit die heldere zanger» (Tijdkrans
I, 141) dit kleengedichtje later is hernomen en met eindeJijk
gevonden rythme en volheid is doorgewerkt. .. }}
En dan voigt de vergeJijking van het kleendichtje met de
twee eerste strophen van hoogervermeld gezang.
De vergelijking bevestigt de bewering.
Veel duidelijker evenwel is de bewuste verwerking van
volgende « onvoltooide botte }) uit Rijmsnoer II, 130 :
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« Die aarde, hemel, zee en locht
doormiddaagt.; die nooit bange en zijt
noch schade en Jijdt
van iemand die u tegenstr:ijdt,
uw stralen bloot
o zonne groot
waar is hij die ze doogen mocht
o aldoordaverend Godsgewrocht ! »

Welnu de eerste strophe van het gedicht «Tot de Zonne »
(Rijmsnoer I 139) in een duidelijke bewerking van het aangehaalde fragment :
.
't Hedal doordaverend vroongedrocht
die aarde, hemel, zee en locht
bebouwt : die, algebiehde, gaat
alleene; die geen schade en laat
u schenden ; heerlijk zongespan,
wie is 't die, u geleken, kan
van al Gods werken, schoone zijn,
o schoonheid van den zonneschijn.
I

Zelfde rythmus, hoewel verschillend in versvorm; bijna.
dezelfde woordenkens !
Niet z66 duidelijk, maar toch duideJijk genoeg om tot nu wellicht onbewuste - aanpassing bij het grootere gedicht
te mogen besluiten, zijn de twee volg,ende « onvoltooide botten»
.
« Hoe donkerbruin, mij al
omtrent, de linden staan,

die zwanger gaan
van 't ong.eboren loof,
dat in de lentedagen ,
hun !ijf zal, losged,~an
uit 's Winters handen, ~lragen.
(Rijmsnoer II 136)
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Duidelijke overeenkomst in de woorden der twee eerste
verzen, duidelijke overeenkomst in de gedachten der volgende
zijn de bevestiging dat volgende strophe (<< Zwart )' : Laatste
Verzen, 37) bovenvermeld verzenkranske tot voorganger gehad
heeft :
Hoe zwart, hoe ~wart nu, allenthenen
hoe donkerbruin is 't lindenhout
dat ken en wilt, dat is aan 't ken en,
tienduizendmaal tienduizendvoud !
't Zal, schier of morgen, groen bedijgen
dat zwart is nu, en blaren krijgen.
1897.

Haast hetzelfde kan van volgend onvoltooid gectichtje gezegd worden:
Heel 't westen zit gekibbelkappeJd
gewaggelwolkt, al hi! en dal ;

't zit blauw en groen en geluw g'appeld, ..
... zoo heerlijk is 't, als of er zoude
een reuzenpenning, roodvan goude,
den reuzenspaarpot vallen in
der slapengaande zeevorstin.
(Rijmsnoer II 137)

Vergeleken nu met het gedicht ({ Het Manelicht» (Rijrnsnoer II 46) dan valt al sne! de gelijkenis in 't oog :
De mane zit, in 't henengaan
des hemelsblauws geboren :
gegeluwd en georanjescheld,
«

hem haar al afgeschoren :

een penning is ze, een kunstpalet
van goud gelijk,daar even
zijn twee drie vagen duisterheid
van verwen op gebleven ».
1896.
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Is het nietopvallend hoe ,beide gedithten haast hetzelfde
begin hebben en met dezelfde vergeHjking eindigen ?'Dathet
voorwerp waarvan spraak is in beide dichtstukken, dat ook b.
v.het attributieve «van goud» in het grootere gedicht, niet zooals in het fragment bij « penning» komt, hoewel in beide deze
vergelijking gebruikt wordt, is geen ongewoon feit in bewuste
verwerkingen, en in onbewuste overnamen of aanpassingen van
beelden mag het zelfs een natuurlijk feit heeten, dat simiIaire
voorwerpen met malkaar verward worden.
Wanneer we nu die verschijnselen in een oogopsJag beschouwen dan kunnen we volgende feiten vaststellen :
10 Het grootste getal - er zijn een paar uitzonderingen der ontwikkeldeof verwerkte kleengedichtjes en fragmenten
werden ontwikkeld of verwerkt korten tijd na hun verschijnen.
Zoo moet ge grootendeels de ontluiking der kleengedichten en
rijmreken zoeken in «Oed. Oez. en O. » en « Lied. Eerd. et
ReI. », die der ({ slapende botten >~ in Rijmsnoer en Laatste
Verzen.
20 Bet aantal ontwikkelde of verwerkte kleengedichtjes en
rijmreken is grooter in de eerste bundels (Oed. Oez. Oeb. en
Lied. Eerd. & ReJiqua) dan in de laatste (Tijdkrans en Rijmsnoer).

R.
Leuven, 1 Juli 1914.

GASPAR.

R.OODE MEIDOOR.N.
Februari 1919.

Lieve Kameraad,
Ik weet dat het haast weer lente worden zal op aarde~ Nog
staan de boomen heel naakt en geluideloos in den wind. De
akkers slapen nog. Er is nog geen zonhemel, de hemel is als
een kerkvenster in de vroege morgenden. Maar toch wordt het
lente... De zwaluwen zuBen in de avondglanzen over onze
straten komen vliegen als zieltjes die swatelen om de huizen der
menschen. Dan zal alles weer leven in opperste aardsche !iefde.
En het zal Mei worden. AIleszal bloeien in bruide!ijken feesttooL In de reine lucht die over de aarde hangt zullen de klokjes
zingen, reiner dan ooit, als heilige meisjesstemmen. Mei - dan
leeft er een muziekdroom in de hoofden der menschen, en
dichtersdroomen in aile bloeiende dingen van onze wereld. Mei! - dan komt mijn zusje aIle avondennaar huis met witte
madeJiefjes of vergeet-mij-nietjes, ofwatandere bloempjes. Dan
is het mij telkens te moede alsof ik in de stille gewijde nachten
de bloempjes hoor zingen, zoo zacht-bedwelmend kunnen ze in
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huiS geuren wanneer er maanlicht aan den hemel is. Mei, dan
'schijnt het of de aarde dichter bij God is. Dart hebben de menschen bloemen in de weiden van hun land, en bloemen 60k in
hun harten - kransen soms - en ook voor hen wiens harte
breekt, is er heerIijke meidoorn. Mei, dan droomen we meer in
een dag dan anders in een jaar, en ... Och, stilte, zang, drool1l,
bloesem, Paaschsneeuw onder de boomen, groote levende zie!
der aarde, klanken, kleuren, gevoel. Kunst, dichting, muziek.
Gebed voor het leven. Oat alles komt weer. Het zal Mei worden.
I
... Ik heb beloofdals het lente wordt u eens te vertellen van
het heerlijkste wat in mijn leven geweest is. Maar dat kan niet
- nu nj{~t. Zooiets zal men aileen kunnen vertellen in de laatste lente welke men op aarde leeft. Ik wi! u toch vertel~en van
iets dat ik nooit, in al de lente's van mijn leven niet, vergeten
kan. Ik denk er nu weer aan, nu de stille luister van de allerschoonste lente zal komen, en MeL.. Dan zal het een jaar
geJeden zijn. Want't was toen het groene gras in vele weiden
van Vlaanderen rood was, en toen de menschen bloeiende takken van God's boomen gebruikten als schutsen voor hunne
bloedgrachten.
*

In mijn herinnering zie ik het aldus. In een avond vol g~
luiden ging ik langs de akkers die zwollen van lentegenot. De
weeldekleuren waren reeds mat, want er waren bloemen die
reeds hunne kelkjes hadden toegedaan, en sliepen en droomden
in de weiden of aan den boord der wegen. Alles, tot de huizen
der stad toe, ging weg in smeitend zilver dat donker werd. En
to en over de stad de klokkenluidden - het was even v66r
acht uur - dan waren er melodieuze klanken in de boomen,
in de twijgen, in het gras, en zelf - zoo scheen het - in den
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glans van de kleuren. Aan een geurende doorenhaag stond een
meisje. De haag was witjes en roos. Het meisje had oogies die
waren als bronnetjes van water waarop lichtjes brandden. Ze
had loshangend bruin-blond haar, fijntjes als kostelijke draadjes, en haar gelaat was dat van een koninginmaagd van
Memling. Ze was heel jong, en ze schreide omdat ze de doornentwijgen met de bloemtrosjes niet breken kon. In een arm
had ze een heele bouquet twijgen met roode hagedoorn, en ook
wat witte. Z66 bed weI mend geurde het alsof het was dat het
meisje daar aan den heuvel, met haar Jijfje tegen de haag,
zel! stond te geuren. Ze schreide stilletjes en aileen, omdat het
zoo moeilijk was de meidoorn te nemen, en haar lip was
onder haar tandjes. Juist toen ik haar zag hoorde ik de kanonnen aan den kant van het avondglanzend Westen. Toen
werd er iets toegenepen in mij en ik voelde een pijn. 't Leek
me alsof ik plots zwarte rozen zag of alsof er bij iedere kanonklop iets zwart over de lentevlakte kwam. Jongens zongen
midden de groeiende vruchtbare akkers, vol zegen en weeIde,
de wijs van een Jiedje dat ze gehoord hadden van soldaten die
in treinen naar de oorlogsvelden werden gevoerd en alle dagen
voorbijreden in de stad. Het was een lied van haat, zooals
er tien millioenen menschen op datzelfde oogenblik Iiederen van
haat zongen op de aarde, de aarde geschapen uit Hefde! En
juist toen ik de jongens dat vreemde lied hoorde zingen, reed
'lchter de boomen van de verte weer een lange trein voorbij met
jonge menschen die huilden en tierden. Door de open vensters
keken ze naar den lentebloei in den avond, ze hadden takken
van groene boomen, en de jeugdige soldaten zongen liederen
die hen deden sidderen van haat.
Toen ... weet ik 't niet jutst meer te zeggen. Maar ik ging'
Jangs de haag, en brak twijgen met meidoorn voor het meisje.
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Moet u er nog hebben? » vroeg ik. En zooveel takken met
meidoornbloempjes gaf ik haar dat mi,jn beide handen en mijn
arm rood waren van schrammetjes W~lar 't bloed in was. Al
mijn vingers waren rood, zoo had ik me gekwetst aan de
scherpe doornen van de bloeiende bedwelmende haag. Maar
het leek me alsof ik nooit in mijn leven zoo de kleine fijne
bloempjes gezien had, zoo heerlijk frisch-schoon. Ze zou de
bloempjes naar haar moedertje dragen, zei ze. Ik hoorde dat
ze niet van hier was. Ze sprak zachter en meer zangerig dan
de mensch en van hier. Ginder waar hun huis was - in WestVlaanderen - hadden ze een tuin met een haag zooals deze.
Moedertje riekt zoo dolgraag bloemen, zei ze. Vroeger, tehuis,
wist moedertje 's avonds te zeggen wanneer 's anderendaags
de jasmijnen zouden opengaan, zoo fijn riekt moedertje. Ze was
met haar moedertje hierheen gevoerd met al de menschen van
hun dorp, in beestenwagens, met wat meubeltjes en hun kleederen, to en de granaten te erg van den morgen tot den avond
over hen kwamen. In den tuin achter hun huis was de appelboom getroffen en neergeploft, juist to en hij zou gaan groen
worden ..
Ze vroeg of ik niet eens WOll meegaan bij haar moedertje ;
moederke was zoo eenzaam,en zag graag jongens van de stad.
Toen heeft het meisje me langs den weg waar we gingen, met
de hagedoorn in hare twee open armen, iets verteld dat ik niet
vergeten kan.
Een paar dagen v66r ze uit het dorp weg moesten, kwamen er vijandeJijke'troepen Jangs aile wegen van het dorp getrokken. Toen - e'en dag later, w,as er een stoet door het
dorp teruggekomen van ellendige mannen. Soldaten allen met
roode bloeddoeken om het hoofd en de armen, over het geJaat.
Ze strompelden naar het station, inwendig huilend van pijn en

-
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gruwel. Ze zouden weggevoerd worden ver van het slagveld
om de afzichtelijke onmenschelijke visioenen te vergeten. Heel
achteraan, later in dien namiddag, kwam er nog een « feldgrau »
aileen aangesukkeld. Hij kon bijna niet meer gaan, en keek
naar dengrond, en heel aileen moest hij naar den trein. Niemand
zag hem aan. Om zijn kop was cen witte dock die rooder werd
naarmate hij ging. Zijn Iinkerarm was aan zijn borst gebonden.
Stapje voor stapje ging hij, zacht kreunend. En hij keek hulpeloos, met zijn rechter arm tastte hij naast zich, om steun, en
langs de haag van het huis waar 't meisje woonde, was hij
gegaan. Toen had ze hem gezien en - ze had hem een eindweegs de hand gegeven en met hem gegaan, en van de twijgen
van hun haag had ze er een gebroken, de eerste twijg die botten
droeg, en dien twijg aan dien lijdenden, gefolterden duitschen
sukkel gegeven. En - omdat ze dat gedaan had, aan dien
Iijdenden mensch, had den de jongens van het dorp en ook
mannen en zelfs een vrouw haar uitgejouwd en uitgehuild, en
een groote brute lummel had haar op straat hard, zeer hard,
geslagen over haar gezicht, met zijn vuist - omdat ze dat
gedaan had .
.. .In de lucht zag ik reeds de mei-sterretjes die .kwamen
bidden, en het begon zoetjes te regenen. Langs heel den weg,
achter ons, was het alsof er een wolk geurde.
Toen zag ik moedertje. Een klein vrouwtje was ze, en nog
jong. Ze woonden hier nu op een kamerke. Ze hadden toch
ook een piano, maar het meisje meende dat hun piano in hun
eigen huis toch mooier klonk dan deze.Het vrouwtje zei dat
ze hier weinig vreugde had, ze had altijd te veel gedachten en
peinsde te vee!. « Maar als ik dan de wereJd zoo Jeelijk en zoo
droef vind dat ik er niets meer aan heb, en liever wou dat ik
er niet was en mijn kind ook niet, zei ze », dan lees ik in een
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mooi boek vol ziei, of dan speeJ ik piano of leer het aan mijn
meisje, of dan vraag ik haar of ze wi! bloempjes halen, 't is
me eender welke kleuren ze hebben, of hoe ze zijn, als ze maar
sterk geuren. En kleuren zie ik nu toch zoo goed 'niet meer,
mijn oogen zijn sems half-toe, vooral 's nachts als ik veel aan
vader denk ». Vader hadden ze meegerukt, de Ouitschers, om
dwangarbeid te verrichten in het vijandeJijk oor1logsland.
Ik vroeg even aan het meisje : « lou u nog bloemen geven'
en aan de hand gaan van zoo'n soldaat, indien u wist dat de
jongens van 't dorp u zouden uitschreeuwen en dat u nog slagen
zoudt krijgen van een groote lummel?» le keek op naar moedertje, « ja ~> zei ze zachtjes en vouwde de fijne handjes. Plots
begon ze het uit te snikken - om de herinnering -en moedertje
nam haar tegen het hart. Moedertje ,keek me <Jan en toen ze
zag dat ik peinsde wees ze even naat den wand.
« Oat laat ik haar aIle avenden Jezen» zei moedertje : er
hing een mooie prent met een Christus-hoofd l van Qwinten
Metsijs, daaronder stond «lk ben Koning », en de eeuwige
woorden van den Meester: «Bernint elkander zooals ik u
allen bemind heb ».
En v66r het heel donker was geworden in de kamer heeft
jong moedertje piano gespeeld. En ik weet nog dat ik een
gevoel had alsof ikzelf had willen aan de piano gaan zitten,
om een troostend lied te speJen voor moedertje en meisje, maar
ik kan geen piano spelen. Moedertje zag niet meer duidelijk
het blad waarvan ze speelde. le zei nog eens dat haar eegen
heel slecht werden. Moedertje! thans, wanneer ik dit schrijf,
ziet ge misschien niet meer de levende dingen van onze aarde.
Vrouwenoogen hebben veel te weenen in een leven, nietwaar
moedertje?
'
... Nu, aIs de avonden zachtzijn en klaar, dan hoor ik
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weer de symphonie speJen die moedertje speelde. De tonen
klinken om mij. inmij. Er komt een weemoed, een gevoel van
extaze. Dan voel ik meer dan anders dat aile menschen mijn
broeders zijn, ook dien armen sukkel van bebloede soldaat, de
gehate vijand, aan wien het meisje van moeder meidoorn had
gegeven, en ook zij die haar uitjouwdenen de jongen die haar
sloeg. Rein, goed meisje, soms in de zteiestormen van het
leven, denk ik aan u. Indien u een heiJige waart dan zou ik
bidden om jets van het gevoel dat u hadt, toen u bloemen
gaaft aan den lijdenden drommel, in de harten te leggen van
aile menschen, ook van den 10m pen onmensch die u heeft
geslagen.
Eenmaal toen ik vreeselijken haat in mij had voelen opkomen dan heb ik aan u gedacht heb de handen op mekaar
geperst, en gezeid - «Ik wou daUk in heel mijn leven zoo'n
kameraadje had ». Ik wou dat ik heel mijn leven naast mil een
kameraad had als u!
Mijn Iieve kameraad, eens heb ik gelezen hoe een schoolmeester aan de kinderen van zijn klas gevraagd had om elk den
volgenden dag iets op school mede' te brengen dat zij het
« allermooiste» vonden wat zij hadden. Daarover zou hij dan
met hen praten, waarom het zoo mooi, of misschien eigenlijk niet mooi was. Dien morgen waren in de klas kinderen
met kleurige prenten, muziekdoozen en groote speeldoozen,
bazar-kanonnetjes en stoommachines, en lieve poppen. Een
meisje, een der armsten, hield zich achteraf, bedeesd, zonder verwachting; ze keek met bewonderende oogen zelf
naar haar buurtjes. Maar t oen de schoolmeester haar riep
toonde zij met rustig vertrouwen een gewoon, klein, rood-aarden
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bloempotje waarin niets anders dan een bloeiend vergeet-menietje.-« Dat heb ik heelemaal zelf gekweekt » zei ze, enhet
is hetmooiste wat we tehuis hebben ». - « En ook het mooiste
hier in de klas » zei de meester.
Lieve kameraad, U hebt me gevraagd om u het allermooiste
te vertellen. Oitis nu mijn vergeet~mij-nietje ... Oit schriJf ik in
het voorvoelen van de lente. De versplinterde appelboom van
den tuin van het meisje, ginder ver, zal de volgende lente
misschien weer bloeien, rijker dan vroeger. En er zullen vele
iente's volgen, en altijd zal er schoonheid bloeien, altijd . Of
misschien heeft men met de verscheurde bloeiende bloeserntwijgen delijken bedekt van gesneuvelde menschenkameraden ...
Oit is mijn vergeet-mij-nietie. Het is het mooiste wat ik te
vertellen wist. Ik groet u.
HALLE.

JAN ,BOON.

BOEKENNIEUWS.

Handboek der Geschiedenis van de Nederlandsche Let=
terkunde, door} . Mooy. Paul Brand, Bussum, 1919.W. VAN NEYLEN en A., VAN DEN DRIES: Beknopte
Geschiedenis der NederIandsche Letterkunde.
Taymans, Lier, 1919 en Boekhandel «De Standaard »
Brussel. - Stroomingen en Hoofdpersonen in ' de
Neded andsche Literatuur door N. C. MEYER DREES,
P . Noordhoff. Groningen 1918.
Veeleer dan tot de {( laudatores temporis acti » te bebooren - daartoe
immers Jigt dat verleden nog te dieht achter den rug - zetten wij een
bIij gezicht op, als we zien, hoe het thans den humaniora-studenten heel
wat meer voor den wind gaat dan vroeger., Voor een tiental jarennog,
was een klassiek handboek tot de neder1and~,che letterkundige geschiedenis, niet overal in gebruike. De studenten konden zich tevredenstellen,
met een hapje, telke week, weigerig toegedeeld, op een tinnen schotel,
met hier en daar al een tikje roest op ! Dater ook negentiende-eeuwers
meewerkten om de Iiteratuur « hoog-op te stooten in de volkeren-vaart»
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werd niet eens vermoed. Met den dichter van « De ziekte der geleerden»
geraakte men op een dood spoor.
Thans hebben tot klagen de studenten noch reden noch aanleiding
meer.
Heel knappe handboeken zijn er bij de vleet. Het boek van J; Mooy
in 1917 verschenen, bracht het reeds tot een tweeden, inderdaad merkelijk verbeterden druk; (het welig drukfouten-distelveld werd, Goddank
vlijtig uitgewied) ; dat van Van Neylen-Van den Dries beleeft zijn vierde,
en meteen ook h~rzjene, uitgave. Mocht de heer Meyer Drees aanzijn
werkje evenveel genoegen beleven, want het verdient het ruimschoots.
Met het oog op hetgeen de geschiedenis over 't algemeen, en die van
de literatupr in 't'bijzonder, hoeIt te wezen, en wei hoofdzakelijk in onzen
tijd, dat de studieprogramma's zoo dol overladen zijn, hebben wij tegen
beide handboeken een gemeenzaam bezwaar te opperen. Ze hechten te
veel gewicht aan namen, en verlie3en daarbij de stroomingen uit het oog.
Het wordt tijd, om ook, in onze nederlandsche literatuurgeschiedenis, te
beginnen - zij het dan op gevaar af, om onder de « blauwe» beulen
gelidschapt te worden - met hetgeen Brunetiere ergens noemt: {{ tlesencombrer la litterature ». Van dat " reinigen van den dorschvloer, » gaf
hij trouwens zelf het voorbeeld,met zijn model-werk: «Manuel de
l'histoire de la Iitterature fraw;aise ».
De literatuur is een onderdeel van o.e kultuurgeschiedenis van een
volk. Haar plaats in die geschiedenis aan te wijzen, haar verband met
andere kultureele eiementen, als daar zijn o. m. godsdienst, sociologie,
geschiedenis, wijsbegeerte, duideJijk te maken, de invloeden die zij
ondergaat, deze welke van haar uitgaan, nauwkeurig op te speuren,
ziedaar de taak voor den literairen geschiedschrijver weggelegd.
Ik weet nu weI, dat bovengenoemde boeken bestemd 'zijn voor eerstebroekjes in de literatuur, en dat er dus van zwaarwichtige bespiegelingen heelemaal geen spraak moet zijn. Edoch, laten wij maar niet
vergeten, dat de moeilijkste vraagstukken op dooa eenvoudige wijze, zoo
niet op te lossen, dan toch te benaderenen te omschrijven zijn. Men sla
er den zooeven verschenen vijfden bijgewerkten druk van Dr Persyn zijn
voordrachten « Kiezen, Smaken, Schrijven »(j, Haseldonk, Hoogstraten)
op na. Daar worden de meest ingewikkeJde esthetische vraagstukken
opgelost op eene manier dat men er bij verbaast staat, het zelf al niet
lang zoo beg rep en te hebben.
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De heele Iiteraire geschiedenis ware te groepeeren rond enkele feiten

uit de kultuur-geschiedenis. Daarmee kon heel wat rommel opgeborgen
en zouden de hoofdlijnen des te duidelijker uitkomen. De student verkreeg
erdoor een klaar uitzicht op en diep inzicht in de literatum en haar be. teekenis voor het leven. Dan eerst zou hij, waar 't nu voor een lastig
karweitje maar !iefst links wordt gelaten, con amore de studie der literatum beoefenen, lezen, kiezen, smaken en schrijven. Waar voor de literatum de harten niet warm gemaakt worden, en niet gewezen wordt « ophet
eigen doe I der kunst: schoonheid en door die schoonheid~)} volmaking
van dit aardsche leven ter eeuwigheid », daar loopt het Iiterair onderwijs
spaak, en zet het saaie van zoo menig handboek, den student aan, om
zoo gauw mogenlijk al dien rommel op te zolderen. Dan grijpt hij maar
liefst naar romannetjes, - bij voorkeur naar deze, waar een luchtje bij is,en andere lichte kost, waaraan hij zijntijd verbeuzelt en maar al te dikwijls
zijn ziel bij verliest. In zake literatuurgeschiedenis moeten dus maar in
aanmerking komen; enkele grootelijnen, hoofdzakelijk waar 't het verleden geldt. De modernen omdat ze dichter bij ons staan, endaar door te
aantrekkelijker zijn, en het schiften overigens moeilijker vaH, mogen
aIlicht wat breedvoeriger behandeld. Ligt daarbij een flinke bloemlezing
in 't bereik der studenten, en weet de leeraar, door herhaalde voorlezingen,
het noodzakelijk ie kort-aan-actualiteit van de beste anthologies aan te
vullen, dan zal het met het. onderwijs-in-de-Iiteratuur zoo ver gebracht
worden dat haardoel-in-schoonheid volkomen bereikt wordt.
Mag ik thans. nog enkele kantteekeningen maken ? Eerst bij het flinke
boek van Van Neylen-Van den Dries. Op biz. 83 en vlg. konden, ...:... bij
uitzondering misschien van Michiel De Swaen - al die namen gerust
wegblijven. Welke beteekenis hebben al die menschen daar voor de literatum? Jv\ocht, waar Potgieter fer sprake komt, niet gelet op de karakteristiek van diens kritiek, waarin, - in tegenstelling met deze der
modernen, waar 't gevoel de baas blijft, - de rede hoogtij viert, en
welke, om de heropbeuring der nation ale literatum te verwezenlijken,
hoofdzakelijk terugwijst naar het grootsche verleden en inzonderheid naar
de groote zeventiende-eeuwers? Van Hildebrand's «Camera» wordt
gezegd dat zij 20 uitgaven beleefde; de dertigste is reeds voorhanden.
~ Majoor Frans)} van mevrouw Bosboom-Toussaint zie ik niet eens Vermeld; alhoewel het de voorIooper is van onzen modernen psychologischen roman.
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Cornelils Broere wordt geroemd om zijn Iiteraire studies, maar zijn
Dithyrambe op het AlIerheiJigste » niet vernoemd. Nochtans heet het bij
Dr Persyn - misschien wei met een greintje overdrijving, dat overigens
in het c1audicare van aile vergelijking schuilt dat de Broere is : « iemand
Iijk StThomas, die toonde wat hij kon ais dichter, toen het er op aan kwam
een dithyrambe voor 't H. Sacrament te zingen,' (Over de !etterkunde I,
5de dr. biz. 128) Bij Multatuli diende opmerkzaam gemaakt op de eerste
felle flakkerlaai der nederlandsche romantiek; zijn voorgangers was het
maar te doen, om een voorbijgaande mode ': een romantiek van maneschijn en hartepijn, niet vergroeid met hun wellen. De bibliographie der
modernen, aldus bijv. van Kloos, Verwey, Van ~eden, blijft voor aanvulling
vatbaar; of P. N. Van Eyck, ceremoniemees!ter uit de kathedraaJ der
Verwey'sche Beweging - omdat de devote scharen hand over hand
schaarscher werden, moest ze met nieuwjaar '20 ges!oten, - we! degeJijk
een «hoogbegaafd, veelbelovend jonge dichter» heeten mag, is nog zoo
bijster niet gebleken.
Op bIz. 183 wordt op rekening van Karel Van denOever « In 't gedrang »
geschoven ; dit boek behoorde op 't actief van Maurits Sabbe overgeschreven. Hier en daar botsen we nog opleen cnkel volzinnetje, dat
een reukje meectraagt uit de literatuur van de jaren dertig. Ook wordt
misschien, meer dan noodig bJijkt, rekening gehouden met schih
terende beloften, waar inderdaad aIleen daden mogen meespreken. Maar
-hier zet ik bepaaid het eindpunt. Waar zooved goeds te bespeuren valt,
lOU ik, met verder aan te dringen, allicht kunnen gerekend worden tot
het gild kritici, dat Voltaire - waarom dacht'hij hier niet allereerst aan
zichzelf? » -:- zoo fijn conterfeitte als voIgt: «~es gens, qui pesent des
grains de poussiere dans des balances de toiles; d'araignee. »
Bij deze geschiedenis behoort oak een blo~mlezing, die loopt tot aan
de negentiende eeuw. Met een brok uit« De Zeven Hoofdzonden » van
Willem Ogier wordt ze besloten. Een, met veeI! zorg opgemaakte bibliographie, zeer up-to-date zal dezen, welke dteper in de literatuUf wi!
doordringen, flink ter zijde staan.
AI mogen bij Van Neylen-van den Dries'de
Modernen niet klagen
I
over gemis aan belangsteIling, bij Mooy wordell: ze nog mimer ingekwartierd. Misschien oak hier weerom een te-veeJ-aan-namen. Meer dan een
I
vermelde schrijver, paaide ons voorals-nog mi~t beloften; of degelijk
werk daarop volgen zal? Een enkel vraagje \\felt me nog uit de pen, "'<
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als 't vitten er in zit is 't zoo moeilijk om laten. Zou op biz. 54 Ruysbroeck
wei degeiijk tot zijn recht komen? W ordt daar wei voldoende rekening
gehouden met zijn wereld-beteekenis ?
Het boekje van den heer Meyer Drees, dat er op uit is «om een zeker
historisch inzicht te geven en tegeJijk eenigbegrip van literatuur »
mag allerbest geslaagd heeten. Het is hetaangewezen schema, dat door
's leeraars eigen feitenkennis uitgewerkt, een prachtig uitzicht leveren
zal op de heele nederlandsche letterkunde. Of met enkele volzinnetjes als
hier volgen: «Overeenkomstige opvatting van de kunst vinden we bij
enkele jongere dichters die zich om redenen van godsdienst van de BOers
hebben afgewend, b. v. de Calvinist Seerp Anema, de Katholiek Eduard
Brom. Evenwel toonen deze dichters in 't algemeen dat zij veel van de
Boers hebben geleerd» de heele jonge katholieke literatuur, welke thans
reeds zoo'n hoogen bloei bereikte recht wordt gedaan, is een vraag, die
we den schrijver tel' overweging over laten.
Laten we nog de aandacht vestigen op een hoofdverdienste van de
handboeken, zoo van Mooy aIs van Van NeyIen-Van den Dries. Het zijn
katholieke handboeken, die waar ze den lezer aanzetten tot het plukken
van:
« flo res et humi nascentia fraga,
er meer dan eens, zielbezorgd, laten op volgen :
« Frigidius, 0 pueri, fugiste hinc, ..
want:
latet anguis in herba.
En dit laatste wordt maar al te vaak over het hoofd gezien. Op het
stuk der lektuur-voor-de-jeugd past omzichJige strengheid.
J. E.
JOHANNES JORGENSEN.

Hoe ik Christen werd. Paul Brand,

B)lssum, 1919.
Hoe een jonge aall'hanger van Brandes uit de jaren tachtig, die nog
kort gel eden tot de Bohemiens behoorde, den stap deed naar den donkefen biechtstoel, de stap weg van de lichtwereld der vrijheid van doenen
denken, de stap die leidde naar het dogma en de wet, de stap achter het
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toegetrokken gordijn naar den afgezant van Rome, die onbewegelijk in
het halfduister zat te wachten, met de magische stool om den hals, en de
autoriteit in de hand en am te binden of te on~binden, om den heme! te
openen of den afgrond)}: (biz. 189) dat alles wisten we reeds uit het
v:roeger verschenen boek« De Weg naar het Licht ». Hoe hij christen werd,
verhaald ons Jorgensen opnieuw, maar op een andere wijze. De roman
heeft pJaats gemaakt voor de vrijere ontboezemingen, het « hij » voor het
« ik " dat als vanzelf den weg der « confessiones» ins/oeg. En zoo is het
boek geworden: de rechtzinnige biecht « vaneen zoekende door-en-door
ware menschenziei," en ook een algemeene. « Zonderaarzeleni zegt de
inleidster heeft de schrijver menigmaal het sectie-mes diep in ziju eigen
binnenste gezet om te voorschijn te brengen wat daar verborgen was en
wat oorspronkeJijk niet voor de oogen del' wereld bestemd was. » Of wij
daar overal vrede mee hebben ? Wij houden het liever met Chateaubriand
die. schrijvend aan zijn vriend Joubert, over het onderwerp van zijn
« Memoires de ma vie )' beslist meeaeelde:
« Je n'entretiendrai pas la posterite du detail de mes faiblesses; je ne
dirai de moi que ce qui est convenable it ma dignited'homme, et, j'ose Ie
dire it I'elevation de man coour,» daar hljvan meel}ing was: «qu'i! ne
faut presenter au monde que ce qui est beau; ce n'est pas mentir aDieu
que de ne decouvrir de sa vie que ce qui peut porter DOS pareils a des
sentiments nobles et g®nereux ... J' ai eu mes faiblesses, mes abattements
de coour ; un gemissement sur moi suffira pour faire comprendre au monde
ces miseres humaines, faites pour etre laissees derriere Ie voile. Que
gagnerait la societe a la reproduction de ces plaies que l'on retrouve
partout? En diepzinnig, want a zoo waar, besloot hij : « Onne manque
pas d'exemples, quand on veut triompher de la pauvre nature humaine. ~
Men moet zich nu maar niet inbeelden, dat het er in « Hoe ik christen
whd» zoo ergerlijk toegaat! Het ergste, dat hier opgehaald wordt,
heeft niets gemeens met de beruchte onthullingen van Huysmans bijv. in
zijn satanisch « La-Bas» of zijn zwoel-zinneIijk « En Route» om nu een·
maal van een modernen schrijver te gewagen, en heel de romantische
autobiografieen-Iiteratuur over heel Europa met Rousseau en diens
« Confessions» aan het hoofd, - waaruit andere staaJtjes konden opgediept ! - onvermeld te laten.
Hoev~le schrijvers keerden sinds vijf-en-twintig jaar; en van hoeverre
soms, tot God terug. Hugh Benson, von Ruville,Brunetiere,Bourget, Coppee,
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Pieter van der Meer de Walcheren, en die haast ontelbare schaar jongeren,
welke in de fransche letterkunde een« renouveau catholique » inluidden~
En het verhaal van hun intieme ¢raisons de croire,» hoe sober, hoe kiesch,
hoe edel!
"Hoe ik christen werd» is een prachtig boek, dat den strijd schetst
van de «anima naturaJiter christiana» aan haar-zelf overgelaten, in den
duisteren kerker der menscheIijkheid-zonder-meer, tot plots de genadestraal die krocht doorflonkert en uitzieht geeft « op de groene weide van
het geloof,» welke daar dieht bij Jigt en door een enkelen sprong te
bereiken is. Dien sprong he eft Jorgensen gewaagd, en dien danken wij
een reeks werken, die telken jare, (want zoo vruchtbaar een auteur als
Jorgensen - of dreigt het misschien een beetje « des gitten zuviel » te
worden - zal. mellop 't oogenblik bezwaarlijk elders aantreffen) met
enkele eenheden aangroeit, waarvan mag gezegddat de laatste weer
degelijker is dan de vorige.
Staat inderdaad « Catherina van Siena» niet hooger dan de overigens
heerlijke Franciscus van Assisi ?
Ook in « Hoe ik christen werd» komen enkele gedichten voor. Zoo
ergens, dan geldt hier ten volle het: « traduttore, Uaditore .• Hoe onberispelijk ook vertaald, missen wij hier heelemaal de klank-expressie van 't
Deensche vers, ~n daardoor gaat de schoonheid ervan grootendeels te loor.
«Hoe ik christen werd » is het middenpaneel van Jorgensens bekeeringstryptiek; de twee vleugels ervan « Voor ik christen werd » en « Nadat ik
christen was» zullen wij eer lang te aanschouwen krijgen. Zooeven kwam
bij Paul Brand ook van de pers : « Over Goethe ]orgensens pelgrimstocht
naar Wetzlar, Sesenheim en Weimar, in uiterst keurige vertaJing van
Mejuffer Belpaire. Mogen wij er hier nog even aan heTinneren, dat onder
den oorlog, to en de kans nog schoon stond voor Duitschland, en zeker
geen neutraal den mond openen dierf om de Pruisische woordbreuk te
schandvlekken, Jorgensen «Klokke Roeland» (1) Iiet stormen bonzend
van verontwaardiging en toom over de wereld?
J. E.
(1) In nederlandsche vertaling va'll mejufr. Belpaire bijPaul Brand te
Bussum.voorhanden.
.
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.Verzen uit den Oorlpgstijd, door KAREL VAN DEN, UEVER.
Teulings' Uitgeversmaatschappij 's Hertogenbosch. 1919.
Was 't Winckelinann niet, die beweerde dat het echte k€mmerk van
de klassieke kunst bestaat in : c edle Einfalt und stille Grosse ? ,. En wie
meer dan juist sommige Renaissance-schrijvers, ~ men hoeft ·er maar
even de Plejade-dichters, die ook op onze nederlandscheliteratuur hun
invloed deden gelden, op na ta slaan, :.... die afgodisch dweepten met
grieksche en Intijnsche schrijvers, staarden zieh, hand over hand, bJindop
den uitwendigen vormen Jieten het ideeele fluidum ontgJippen? Geen
wonder dan ook,. dat, bij vel en, de kultus voor de oudheid, al heel gatiw
ontaardde in alexandrinisme : in loutere vormdienst, waarbij de klassieke
eenvoud en grootheid verloren Jiepen in uiterste gezochtheid en kleinzieJig gepeuter. Ais .het vers maar schitterde· met vonkenspattende massiefgouden ciersels, met weelderigzware blauwbewaasde mirtkransen,
met zilvren horens, waaruit karmozijngewangde engelchoren een overvloed van blozende appels, bruingebronsde peren en roomgele pruimen
uitstorttim - dan was dit ve~s overheerlijk, al bleef het dan ook verder om
een ideeelen inhoud ... klagen! Ook het vers. van Karel van den Oever,
die zichin den Renaissance-tijd best thuis weet - gedenke maar: c De
Geuzenstad., «Lof van Antwerpen» en «De zilveren Flambouw ,. blijkt meer dan eens op zoek naar een inhoud, zonder dienaan te treffen.
Maar toen brak de oorlog uit; de diehter werd uit zijn eenzelvigheid geschokt en yond meteen, en als vanzelf, een diepzinnigen inhoud voor zijn
rijk verso Deze gedichten uit di:m oorlogstijd behooren ,tot de schoonste
welke deze talentvolle Antwerpsche dichter schreef.
En' op zijn best is hij, veruit, waar zijn emotiegedragen wordt op
den angstig-bonzenden rythmus van het hart van zijn diepbeproefd maar
dappervolk. Hier d.rong zieh de inhoud als vanzelf opin. al zijn een"
, voudige maar tragische edelheid ..
. Ik he'rillner me nog, alsof het pas vangistren waar, !:lOe diep ik ontroerd'werd, d'eerste dagen van den oorlog, door een versje van Karel van
denOever, dat ik las in eengewoon weekblad. Het heette : c De stervende Soldaat,.. lk vind hefhier terug, metenkele andere nog, als bijv.«De
Kus van Moeder ,., «C'est Ie cheval A Michel,., behoorthet, totdat soort
gedichten, waarbij men gewaar wordt; dat de emotie ziehals vanzelf in
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woorden omzette. Sober van lijn in denJrant van der Loveling's en klassiek
poetisch werk.
Van inhoud is deze bundel zeer verscheiden. Er 100pt daar zeUs een
versje tussch~n, «Strijdroep », dat men niet verwachtte bij iemand, die
liever zijn venster opent op den roereloozert maannacht, dan op de v{)lkslawaaierige stadsstraat. Ook een fransch« dingetje -," Plainte des Flandres », aux amis de mon frere Kornel.
.
.
Feitelijk een fransche zonde. Oude gewoonten zijn kwalijk. om laten.
De drang omzijn lust tot mooie-uiterlijkheid-zonder-meer eens bot te vieren, wordt den dichter, meer dan' eens, weer te machtig en dan krijgen
wij het vers « Apostolus ]esu-Christi », dat moestbrammen« als de klatering vanverre koopren horens» en ... even ... maar spettert als een
blikken fluitje. We lezel1 er ook een pieteitsvol gedicht op den Paus, met
deze slotverzen :
Maar wee den Adlaar die Ood-zelf te nader kwam !
Hoor Benediktus roept : «Oii Duisternis, niet verder ! »
en heft hem peisvol toe Het Lam, Oods lieven zoon ...
Dit vers leidt mijn gedachten even af, naar den met tuitenden lof
omjubelden gedichtenbundel van Albert Ouiraud: « Le Laurier ».
Katholieke kritici in maandschriften(o. a. in «La Revue generate,
1919) en dagbladen, hebben «a qui mieux mieux », den dichter, om
zijn vaderlandslievende gevoelens in streng-parnassiaanschen vorm kwistig uitgemeten, tot in de wolken verheven .. Lazen zij dan niet het boek
door-en-door? Verstrakte hun blik niet van verontwaardiging, bij het
lezen .van het scl:).impdicht « Au Pape »? Bemerkten zij niet, hoe 'schrijvers
antiklerikale enggeestigheid, waar het toch Ouiraud zijn taak was Bel-.
gischen heldenmoed te belauweren, zelfs niet .een kransje madeliefjes over
had, voor Dezen, die de stuwkracht van onzen weerstand uitmaakte en
Dien de gansche wereld vierde? of.mageen f~ansch-schrijvend Belg ... Als·
Ouirauduit zijn «Ivoren toren _ tot het «profanum vulgus» maar afdaalde, om tot zulke ergerlijkheden over te g~an ware hij beter « Hors du
Siecle ,. gebleven ; daar kon hij gerust voortvlechten ·aan zijn « Guirlande
des Dieux» om ermee zijn « Frise empourpre¢,. te smukken.
Maar ik keer op mijn stapp en terug, tot den diepgodsdienstigen Karel.
van den Oever, en wei om nogeen enkele katitteekening temaken; naast
gedichten als c· Mijn Verdriet « met verzen als; hier. volgen :
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Ik kan tegen niets meer ; allesdoetmij zeer ;
Ai, mijn oogen, mijn hersens, een still.e zweer.
En mijn handen zijn kil, en mijn been~n koud
En toch zeg ik : « Mevrouw, spaar uw kostelijk hout »,
Want 'k heb liever koudan die trotsche vlam
Die Yper verteerde en Antwerpen nam ...
lk kan tegen niets meer ; is mijn hoof~ geen spelonk
Waarin de onzin weergalmt en mijn waanzin weerklonk ?
De groote wereldkrisis heeft ons gemoed gestaald. Tegen het golvende gas van traanverwekkende poezie il-Ia-Rhijnvis-Feith, heeft de ernst der
tijden ons een masker aangepast.
Over veel gevers, vol van de aIlerindividueelste expressie van de
aIlerindividueelste emotie, heen, zijn wij eindtiHjk bewust geworden, dat
wij hier eigenlijk om iets anders nog op de w~reld zijn, dan aIleen om te
luisteren naar den klop van ons eigen hart.
Ten slotte dit gedichtje nog van Karel van den Oever :
Transit Flandria

De druif waast blauw en rijp
In de uitgebloeide blaren;
De appeJ kopert rood
De kruin der appelaren ;
De peer verguldt in 't welkend loof
Oat twijg na twijg bezwaart...
Hoe heerlijk, God, is uw natuur
En 't leven hierop aard.
In Vlaandr'en zwol de bol'ge druif
Eens over vele jaren ...
De appel glom in 't roestend blad,
De peer in koele blaren.'..
Waar krult nu weer dat·wijIlgaardloof,
Waar rijpt de gulden peer?
Deappel dort in 't geel geblaart
Want V\aand'ren bloeit niet meer.

J.

E.
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Neophilologus, driemaandelijksch Itijdschrift voor de wetenschappelijke beoefening van lev~nde vreemde tal en en van
hun letterkunde, en voor de stuidie van de klassieke talen
in hun verband met de moderne, - Wolters, Groningen,
den Haag. Prijs per jaar f. 4.90.
In 't begin van den oorlog kwam dit tijdschrift tot stand. Onder de
redactie van zeven Nederlandsche hoogleetaars : Frantzen, Salverda de
Grave, Hesseling, SchoIte, Schrijnen, Sneyd~rs de Vogel, en Swaen; en het
secretarisschap van Gallas, den man van 't mooie woordenboek.
De tHel is weidsch genoeg, zal men z~ggen. Maar zoo ergens mocht
wei hier een zekere zelfbewustheid spreken\want zoo een tijdschrift van
meet af aan geharnast zijn terrein bezette, dan wei dit.
Met zijn kleine letter brengt elk num~er u 80 bladzijden volgepropt
met wetenschap; niet en~el in den gedbct~reerd-philologischen zin, gelukkig; maar vooral zoo dat ze bruikbaar is ook voor belangstellende
Ieeken en vooral voor onze ieeraars M. O. Iwiji we thans in Vlaanderen
voor hen aan 't zoe ken zijn naar 't goede
't beste, wijzen we naar dit
model van vakstudie en vulgariseerende weltenschap als naar eeneerste
behoefte voor de bibliotheken onzer vervlaaI[nschende gestichten. Er moet
nog heel veer komen, om niet te zeggen, alles. Maar laten we alvast met
een basis beginnen, die stevigheid geeft, en Idie tevens, om haar telkens
hernieuwde actualiteit, de ten onzent och zob noodige aantrekkingskracht
bezit.
Om eventjes onder de me est belangrijk\1 en boeiende bijqragen er enkele te vermelden :
Goethe und Beaumarchais (Frantzen). tristan et Iseut (Sneyders de
Vogel). Louis Menar~(p. Valkhoff). Over G*nida (A. Kluyver). Over den
samenhang der klankverschuivingen in de (fJermaansche dialecten (R. C.
Boer). Zinmelodie en Lichaamsreactie (L. ~olak). Shelley's Prometheus
Unbound. - Hermione et Andromaque (C. de Boer). Les nouveaux Fragments
postumes d'Andre Chenier (C. Kramer). Bijdrdgen tot de EngeZsche Spraakkunst (E. Kruisinga). Drie stukken van Joh~ Galsworthy (C. Franken).
Les Origines du roman realiste du 19' s. (Gal~as). FreUigrath als Gelegenheitsdichter (Frantzen). Realien zu WaiteI'[ von der Vogelweide (Van
PoppeI). De Romance van 1780 tot 1830 (~orgeld). De beoejening tier
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Duitsche Dialectkunde (Kloeke). St-Fran(:ois de Sales-Descartd-Corneille
(C. Serrurier). Eerste navolgingen van Horatius bij Leconte de Lisle
(Kuiper). Die germanischen Runendenkmiiler (Feist). Diekiinstlerische
Form der deutschen Romantik (0. Walzel). Merimee et la Theorie de ['art
pour f'art (Gallas). Ibsen's Peer Oynt (R. C. Boer).
Bezwaarlijk zal men elc wat wits keuriger en ernstiger toegepast vinden dan hier.
Elk nr biedt zijn voorraad in onze vier hoofdtalen : Nederlandsch,
Enge\sch, Duitsch, Fransch.
Zoo'n tijdschrift moet er in gaan bij ons ter blijvende gezondmaking,
zoo weI als 't voJgende :

De nieuwe Taalgids, tweemaandelijksch tijdschrift onder
redactie van J. Koopmans en Prof. Dr C. O. N. De VooYSj
Wolters, Groningen, den Haag. Pro per jaargang f. 3,50.
Even noodzakelijk voor alle menschen van studie in zake Nederlandsche en vreemde taal-en-Ietterkunde is de nieuwe Taalgids. In der Warande vooroorlogschen tijd had deze Gids zijn vaste plaats in het Overzicht van
Tijdschriften. Sinds het uitbreken van den oorlog verschenen daarin, onder
zooveel meer, de volgende bijdragen, voor ons van onmiddellijk .belang :
Over woordvorming en woordbeteekenis in de kindertaal (C. O. N. De
Vooys). Jeremias de Decker als kultuurbeeld uit zijn puntdichten (J. Koopmans). De Roman de Renard ende Folklore <I. W. Muller).De Eenheid
van handeling, proeve van gra/ische Analyse (j. VanderElst).De Romans
van twee Hystericce " Madame Bovary en Eline Vere (M. H. Staverman).
Mignon (De Haagman). Bilderdijk's A/slamming van de Zwaanridder
(M. H. van de Yen en W. Govaert). Vitde jeugd van onze Spraakkunst
(C. O. N. De Vooys), Oorlogswinst der Nederlandsche Taal (E. SHjper).
Pallieter (Dr Le Riitte). Opmerkingen over taalkundig Nationalisme en
lnternationalisme (N. Van Wijk). Het Purisme van Simon Stevi(l (K. W.
De Oroot). Het Betid (Ph. ]. Simons). Taaf- en Literatuuronderwijs (D. C.
Tinbergen). De Kleuterroman in de Praktijk (M. Schonfeld).
Een aanmerking ten slotte': Is 't niet onbescheiden in de recencies
van den zoo beslagen professor De Vooys een beetje minder vliegensvlugheid te wenschen ? Dat is hem al meer gevraagd.Maar nU zie 'k in een
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bespieking· van een boekje dat mij zeU onmiddellijker aangaat, ook weer
zoo'n paar haastige koddigheidjes: In « A Glance» zou Cremer {( onsterfelijk »of «wereldberoemd » zijn geheeten. Feitelijk wordt over Cremer
geen wMrdje gerept. Intusschen vindt Prof. De Vooys ook voor Conscience de « wereldberoemheid » te zwa.ar... Dat is vreemd bij iemand die
weten moet dat, .z60 een onzer schijver~ zich over alle landen verheugt in
een blijvende faam, dit, dank zij honderden vertalingen, deze Conscience
toch blijft. Conscience heeft zijn plaats onder devijf Europeesche romanschrijvers van de 1ge eeuw die't me est worden gelezen.,- Ook in zijn
taal- en letterkundige notas mocht Prof. De Vooys nu en dan wat nauwer toezien. Zoo laat hij maar steeds in al de herdrukken van Bredero's
« Spaansche Brabander » prijken dat de Antwerpsche « Meir » beteekent :
Schelde. -Dit zijn kleine stofjes op de professorstoga, door weinigen
in Nederland zoo eetvol gedragen als door De Vooys. Maar't is toch beter
ze er af te blazen dan ze te laten zitten.

J. P.

VOOR ONS ONOERWIJS ..

In de studie onzer Nederlandsche letterkunde houden onze leeraars
totnogtoe te weinig rekeningmet hetgeendebuitenwereld over ons weet
te zeggen. Hoe vreemden, die uit hoofde alre¢ van hun vreemdelingschap
waarborgen leveren van objectieviteitinhl'tn kijkop onzen landaard,
onze typen en toestandenbezien, is toch Wei belangrijk. Wij bedoelen
natuurlijk die vreemden, die zelf gewetenstolen van dichtbij komen
speuren, niet diegenen - en hoevelen zijn et",iniet -welke in hun grootmachtige hooghartigheid op afstand blijven staan, en antwoorden : it
does not matter, als ze betrapt worden opdeverkondiging dat Rotterdam
de grootste haven van Belgie is en AntwerpenJde hoofdstad van Nederland.
We zetten dan.te dezer plaatse in : een:lieekschronoiogische kijkjes
van buitenlanders op personenen onderwerpen onzer letterkunde. We
voegen er aan toe iets dat ons indatzelfdeonderwijsnog. nuttiger blijkt
dan 't vorige, nuttig zelfs op het noodige at: n1.eenproeve van chronologische Tabellen der beschavingsgeschieden\s; vooral ten dienste van de
studeerenden in de Nederiandsche ·letterkunde:
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Heinric van Veldeke. Heinrie van Veld eke war in der Nahe von Mastricht zu Hause, und
stand im Dienste der Grafen von Looz und Rineck, welche zugleich die
Burggrafsehaft von Mainzbekleideten. Er selbst hielt sich, wie wir v.oraussetzen dUrfen, mindestens zu Pfingsten 1184 in Mainz auf. Damals
sehlug Friedrich der Rothbart seine Sahne Heinrich und Friedrich zu
Rittern, und ein Fest wurde gefeiert, in welchem deutsehe Kaiserherrliehkeit vor ganz Europa glanzte. An 70,000 Ritter waren im Rheingan
zusammengestramt; efne improvisirte Stadt von ZeIten und hOlzeren
HaUsern nahm sie auf; drei Tage lang war ein jeder des Kaisers Gast;
und schon die Anstalten zur Verproviantirung erregten allgemeines Staunen : nie hatte man Aehnliehes gesehen. Lateiij.ische, deutsehe und franzasische Dichter, eben so wie die Gesehichtsehreiber der Zeit sind des
Ruhmes jener Tage voll.
Die Dichtung selbst muszte aus dem festlichgehobenen Verkehre
deutscher und franzasischer Ritter Vortheil ziehen. Der thatige Antheil
an der poetischen Production war in der aristocratischeri Oesellschaft
Deutschlands kaum zwanzig Jahre alt; der ganzeReiz des Werdenden
muszte noch auf ihr ruhen, und der Schmuck der Poesie kann einem so
groszen Feste nicht gefehlt haben. Jeder gab gewisz sein Bestes. Damals
mag der Kronprinz Heinrich die Liebeslieder gesungen oder bei fahrenden
Spielleuten bestellt haben, die ihm zugeschrieben werden. Damals, wentt
nicht frUher, wurden die frischen, naturfreudjgen Lieder des Heinrich
van Veldeke auch den oberdeutschen Dichtern bekannt; er konnte persanlich die neuen Grundsiitze der poetischen Technik vertreten, die' er
durchzufilhren suchte; und er konnte aus seJner Aeneide vorlesen, welche
kurz vor dem Feste vollendet und in Abschriften verbreitet worden sein
dUrfte. Das Geheimnis der Kunst, das er mitzutheilen hatte, war der reine
Reim.
Der Reim des neunten Jahrhunderts, der Reim Otfrieds und seiner
Collegen, war nur Assonanz. Und auch die neu anhebende geistliche
Dichtkunst des elften Jahrhunderts' bediente sicheiner hachst freien Assonanz, die sich im Laufe des zwaiften ]ahrhunderts allerdings dem reinen
Reime zusehends naherte, ohne ihn jedoch zu erreichen. Diesen letztett
Schrittgethan zu haben gilt als Veldekes Verdienst, und die Oeschichte
musz es ihm zuschreiben, wei! es dieZeitgenossen nlCht anders wuszten.
Dasz sie einen bloszen technischen Fortschritt sohoch schiitzten mochten,
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zeigt, wie ernst sie es nahmen mit der strengen Form, flir welche der
reine Reim ein Symbol ist. Dabei war Veld ekes Sprache nicht einmal richtiges Mittelhochdeutsch ; er schrieb die MUfldart seiner Heimat, vielleicht
urn ein weniges gemildert. Aber die Ritter vom Niederrhein und aus den
Beigischen Landschaften galten flir die feinsten in Deutschland, so sehr,
dasz bis nach Oesterreich hin die Leute, die sich einen vornehmen Anstrich geben wollten, vUimische Phrasen in ihre Rede mischten. Mit der
ganzen Autoritatseiner Heimat ausgestattet, trat Veldeke in die ritterliche
Gesellschaft, die sich zu Mainz urn den Kaiser versammelt hatte. Und sein
Ausspruch galt, wie es scheint, ohne Widerspruch. Gleich in und urn
Mainz wirkte sein Beispiel; in Thiiringen hat er eine eigentliche Schule
gegriindet ; in Alemannien steht Hartmann JbnAue auf seinen Schultern ;
der grosze Baier Wolfram von Eschenbach ;nennt ihn seinen Meister und
beklagt seinen friihen Tod.
Veldeke hatte eine Legende vom heiligen Servatius geschrieben;
niemand achtete darauf. Er schrieb seine Aieneide, und war ein berUhmter Mann. Die Namen Rom und Troja hatteri ihren Zauber noch nicht eingebiiszt. Vor Troja sollte das Ritterwesen begonnen haben, und das
romische Reich war in deutscher Hand. Vondem Trojaner Aeneas stammte der Gri'mdervon Rom ab ; und Virgilius, der ihn besungen, galt dem
Mittelalter flir einen Propheten Christi.
Aber Veldeke bearbeitete seine Aeneide nicht nach dem Virgil, auf
den er sich beruft, sondern nach einer franzosischen Bearbeitung des
Virgil. Er hatte sie schon in den siebzige~ Jahren begonnen und das
Fertige einer Grafin von Cleve geJiehen. Dleser Dame wurde die Handschrift bei Gelegenheit ihrer Hochzeit mit Landgraf Ludwig von Thiiringen durch einen Grafen Heinrich entwendetiund nach Thiiringen gesandt.
Der riicksichtslose Herr wollte seinen Land~leuten mit demgestohlenen
Buch offenbar ein besonderes Vergniigen machen und legt dadurch Zeugnis ab flir den hohen Antheil, den urn jene Zeit die adeJige Gesellschaft
ian deutscher Dichtung nahm. Erst nach neun Jahren erhielt der Dichter
sein Eigentum in Thiiringen selbst zurUck und vollendete das Werk auf
Veranlassung des Pfalzgrafen von Sachsen, des nachmaligen Landgrafen
Hermann von Thiiringen. Als Protector Veld ekes tritt uns der kunstsinnige Fiirst zum ersten Mal entgegen, an d~ssen Hofe sich spater Wolfram von Eschenbach und Walther von der Vogelweide begegneten.
indem Veldeke die Geschichte des Aeneas nach dem Franzosischen
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erzahlt thut er dassel be wie seine Vorganger, die Verfasser des « Flore»
und « Tristan » und wie seine Nachv6lger, die Hartmann von Aue, Gottfried von Straszbufg und viele Andere. Sie aIle setzen die Arbeit der
Pfaffen Lambrecht und Konrad fort: sie ilbersetzen aus dem Franzosischen. Sie haben an der Erfindung des. Stoffes wenig Antheil: so wenig,
janoch weniger als die Verfasser der Nibelungenlieder und viel weniger
als die alten Spielleute, die Verfasser der Odyssee-artigen Orient- und
Kreuzzuggedichte. Bindet sich das Nibelungenlied an die ilberlieferten
Zilge der Sage, so binden sich die ritterlichen Epiker an ihre Vorlage.
Sind jene Volksdichter treue Bewahrer der Tradition, so zeigen sich die
h6fjsche~ Poeten meist nur in ihren Liedern origin ell: als Romandichter
sind sie wesentlich Uebersetzer. Ihre Eigenart macht sich nur in der Wahl
der Stoffe und in deren Behandlung geltend. Denn sie sind keine treuen
Uebersetzerimheutigen Sinne. Sie wollen nicht ein fremdes Werk seinem
Stil mid besonderen Character nach wiedergeben. Sie sind vielmehr, urn
einen Ausdruck Von Goethe zu gebrauchen,parodistische Uebersetzer ; sie
wollen die fremde Frucht durch ein Surrogat ersetzen, das auf eigenen
Grund und Boden gewachsen ist. Wenn· Goethe weiter bemerkt, dasz die
Franzosen sich dieserWeise der Uebersetzung bei allen poetischen Werken bedienen, und dabei dieneueren Franzosen im Auge hat, so konnen
wir hinzufligen, dasz die alten Franzosen gerade so waren· und dasz sie
von unseren hofischen Epikern nach ihreri' eigenen Methode ins Deutsche
gebrachtwerden.
Viel kilhner allerdings verfahren jene aitenFranzosen in der Aneignung fremder Werke, als ihre deutschen Ueberseizer. Veld eke halt sich
treuer an seinen franzosischen Vorganger, als dieser an Virgil. Der Franzose hat die sechs Zeilen, in den en bei Virgil Lavinia auftritt, zu 1400
erweitert undeinen vollstandigen Roman daraus gemacht, so dasz neben
Aeneas und Dido nunmehr Aeneas und Lavinia als gleichberechtigtes
LiebespClar erscheinen. Solche Sprilnge wagtVeldeke nicht.ln der Regel
flihrt er nur die Tendenzen seiner Vorlage weiter, in welcher bereits die
ailszeren Begebenheiten, die wunderbaren Thaten und Schicksale zurilcktraten, umeinerseits den Gemilthsbewegungen anderseits den Schilderungen von Waffen, Kleidungen, Einrichtungsstilcken groszetl:!n Raum zu
lassen. Das innere Lebender Menschen undder Luxus, lnitdem sie sich
zu umgeben im Stafide sind, das ist jenen Aristocraten die Hauptsache.
Ihr eigenes Selbstgefilhl, ihr eigener Luxus·bedilrfnis spricht sich darin
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aus. Laocoon, die Zerstorung Trojas, der Tod des Priamus, die Flucht
des Aeneas werden kurz abgemacht, aber vom dem Lieben und Leiden der
Dido vermiszt man kein Wort. Das Wunderoare, so weit es auf antiker
Mythologie beruht, fast alle Gemalde antiker Sitte, das Antiquarische und
Topographische, Uberhaupt. Alles was ein Interesse an verschwundenen
Zeiten und Orten voraussetzen wUrde, ist weggeblieben. Eine Anzahl
classischer Allegorien, die Beschreibung der Fortuna, der Fama, der
Pforte der UnterwelthaUeder Franzose mit einemgewissen Wohlgefallen
Ubersetzt. Veldeke augenscheinlich kein Liebhaber der Allegorie, liesz sie
fort. Dagegen die Schilderung der Sibyll a und des Cerberus, beide als
scheusliche Wunderwesen ausgemalt, hat df;!r Deutsche noch Uberboten.
Immerhin aber musz man sagen, dasz der Uebersetzer aIs Individuum
beinahe verschwindet. Seine Personlichkeit lernen' wir nur aus Liedern
und SprUchen kennen. Er zeigt sich als ein I harmloser, lustiger Mensch.
Er hat einen wahren Cultus der Heiterkeit. Ei lobt jeden der mit Ehren
glUcklich zu sein versteht. Er bekampft die miirrischen Tadler, die Neidischen die ihrem Nachsten sein Vergniigen nicht gonnen. Er geniesztmit dankbarem Enth usiasmus die einfachen Freuden des Lebens : so preist er den
Friihling, so preist er den Vogelsang, so preist er die Liebe: « Von der
Liebe kommt nns alles Oute». Vogelsang und die Baume in Bli.1te, das
macht ihn so froh, dasz er sieh. selbst iiber die Trennung von der Oeliebten trostet. Sein Schmerz geht nieht tief. A.n humoristischen Wendungen
fehlt es ihm nirgends. Einmal, da er seine Herzensdame beleidigt hat,
findt er gute Laune genug, ihr ein Lied in den Mund zu legen, worin sie
ihn derb abkanzelt. Seine Sprache ist lebhaot. Er bedient sieh deuflicher
Bilder.
WILHELM .SCHERER.
«

Geschichte der Deutschen Litteratur » 7e A. Berlin 1894

1200 Van 1198 tot 1216 regeert Paus Innocentius III.
Ban en interdikt over Frankrijk om d~ bigamie van Philips-August.
Vlaanderen wordt meeren meer Engeilsch- en Duitschgezind, tegen
Frankrijk.
He! Bisdom Riga wordt gesticht.
Even vaar 1200 zal Veldeke gestorven ~ijn.
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* « Aucassin et Nicolette ~ (I)
« Fabliaux » van de c jongleurs.
* Nibelungenlied.
* c De Reis van St Brandaen • uit het Hoogduitsch vertaald.
* Gudrun.
* De kleinere c Diethrichsepen •
* Rustaweli : c Tariel •
1202 Vierde Kruistocht. Boudewijn IV van Vlaanderen,
Johanna, zijn dochter, wordt gravin van Vlaanderen.
Joachim van Floris t
Binnen het bisdom Luik schrijft de pauselijke legaat voor dat aile
volksboeken over de H. Schrift, 't zij in 't Romaansch 't zij in
't Duitsch, moeten voorgelegd worden aan den Bisschop ter go edkeuring.
1203 * Hartmann von Aue : c Iwein •
Nizami, Perzisch dichter t
1204 Latijnsch keizerrijk in Byzance (1204-1261)
Boudewijn van Vlaanderen Keizer.
1205 * Layamon : • Brut».
* Wolfram van Eschenbach hegint zijn c Parzifai.
1206 Universiteit van Oxford wordt gesticht.
1207 Reinmar, minnezanger t
~oemi, de groote Perziiiche dichter, wordt geboren.
1208 Kruistocht tegen de Albigenzen begint
Universiteit van Valencia wordt gesticht.
1209 Simon de Montfort, aan 't hoofd van den kruistocht tegen de Albigenzen, slaagt in zijn werk.
1210 Will em van Afflighem wordt geboren.
Keizer Otto IV wordt:in den ban geslagen.
De Franciscaner orde wordt gesticht.
.. Konrad von Fuszesbrunn : legenden.
* Albrecht von Halberstadt begint c Ovidius Metamorphosen. te
vertalen.
• Wolfram von Eschenbach: « Titurel »

*

(1) • Duidt aan :

ongeveer..
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* Gottfried von Strassburg: « Tristan»
* Wirent von Grafenberg : € Wigalois •
1212 Kathedraal van Reims wordt begonnen.
De Kinderkruistocht.
Overwinning van het christeJijk Spanje op de Mooren bij Navas de
Tolosa.
* Hartmann von Aue t
1213 Jan zonder Land erkent de EngeJsche kroon als pauseiijk leen.
Tegen de Fransche pogingen om Vlaande~en te onderwerpen zoeken
onze steden hulp bij Engeland en bij den Duitschen Keizer, het hoofd
der Welfen.
.
Slag van Montenaken.
1214 Slag van Bouvines. Ferrand van Portugal krijgsgevangene. Grootere
verknechting van Vlaanderen aan Frankrijk. Gravin Johanna mag
enkel het graafschap voortregeeren onde,r de voorwaarde dat ze in
alles aan den Franschen koning gehoorzaam zal zijn.

1215 Magna Charta aan 't Engelsche volk.
Frederik II wordt keizer.
* Willem van Moerbeke wordt geboren.
Lateraansche Synode.
Gottfried von Straszburg t
Wolfram von Eschenbach : « Willehalm »
Universiteit van Toulouse wordt gesticht.
1216 Pans HonoriusIII (1216-1227).
De Dominikaner-orde gesticht.
Thomasin: «W elscher gast»
Landgraaf Herman von Thilringen t

1217 Vijfde kruistoc:ht. Willem I van Holland qoet mee en vooral koning
Andreas II van Hongarie.
1218 Tocht van Djengiskhan.

1219 Willem I helpt Damiate veroveren.
\
* Gravin Johanna laat· het Latijn stilaa)1 varen in de grafeJijke
kanselarijen vervangt het door het Frat'lsch. Groote ontstemming
der Vlaamsche steden.

194

VOOR ONS ONDERWIJS

1220 * Brunetto Latini wordt geboren.
Kathedraal van Amiens wordt begonnen.
De Brusselsche St Goedele-kerk wordt begonnen.
* Nicholas of Guildford : « The Owl and the Nightingale >.
* Wolfram van Eschenbach t
* « SachsenspiegeJ ».
1221 Val van Damiate.
1222 Universiteit van Padua wordt gesticht.
1223 De Poolsche bisschop Kadloebek t
* De skaldenliederen der oudere Edda.
* De jongere proza Edda door Snorre Sturluson voltooid:
Universiteit van Salamanca wordt gesticht.
1224 Johannavan Vlaanderen t Margaretha voigt haar op.
• Rudolf von Ems begint zijn dichtersloopbaan.
* « Ortnit ».
Universiteit van Napels wordt gesticht.
1225 * Bode! : «Jeu de Sf Nicolas ». Ontwikkeling van het Mirakelspel.
1226 St Lodewijk, koning van Frankrijk wordt geboren.
* St Thomas van Aquino wordt geboren.
St Franciscus van Assisi t
1227 Ferrand van Portugal wordt in vrijheid gesteld, na den afstand van
Artesie te hebben erkend.
Paus Oregorius IX (1227-1241).
Manifest van Frederik II : « De kerk was eertijds arm .~
Pauselijke ban tegen Frederik It
Walter von der Vogelweide vuurt ten kruistocht aan.
1228 Zesde Kruistocht. Keizer Frederik II ondersteund door de Duitsche
Orde.
Boudewijn van Namen wordt keizer van Constantinopel.
Walter von der Vogelweide t
1229 De Inquisitie wordt ingericht tegen de toenmalige ketterijen
Albigenzen, Katharen, Waldenzen, Broeders en Zusters van den
vrijen Geest enz. - Frederik II kroont zich tot koning van Jerusalem.
Freidank : « Bescheidenheit » leerdicht.
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1230-34 De «Decretales» van Paus Gregorius IX (Raymundus v. Pennaforte),
• Jacopone da Todi wordt geboren.
Thomas v. Aquino verlaat RoccaSecca ien komt op Monte Cassino.
Vrede van S. Germano.
'
1231 * Stricker: « schwan ken ».
Universiteit van Cambridge .wordt gesticht.
1233 De Inquisitie wordt overgedragen aan d~ Dominikanen
* De Cid-romancen bloeien op in Spanje!
1235 • Jacob van Maerlant wordt geboren.
Vooral in dezen tijd mengde men in Duitschland en Oostenrijk Vlaamsche uitdrukkingen in't gesprek om zic~ een vernis van voornaamheid te geven. «Vlaemen », «Sakse» en« Brabant:t golden toen
in taal en zeden als het ideaal der bescha,ving.
1236 * De « Roman de la Rose» wordt aangevangen.
Universiteit van Weenen wordt gesticht. i
1237 Slag van Cortenuovo.
1240 Kiev wordt ingenomen door de Tartaren'l
Universiteit van Upsala wordt gesticbt. .
1241 Paus Celestin us IV.
Snorre Sturlusont
Hamburg en Lubeck sluiten Hanseverborjd.
Slag van Liegnitz.
1242 Hugo van St Cher: «Concordantire majores ».
1243 Paus Innocentius IV (1243-1254).
Thomas van Aquino ontvangt het ordekl~ed der Dominikanen.
Paus Innocentius IV sticht te Rome de hoogeschool der Curie.
1244 * Thomas van Cantimpre : « De Naturis Rerum ».
Gaza valt.
1245 Op de aigemeene kerkvergadering te Lyon wordt Frederik II met
den grooten ban geslagen. Bij't vellen 'van hetvonnis keeren alle
vergaderde bisschoppen' hun fakkels naar den grond.
Alexander van Hales t
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1246 Thomas van Aquino verlaat Keulen en komt naar Parijs.
«King Horn ».
De H. Lodewijk, scheidsrechter tusschen Margaretha en haar kinderen, wijst Vlaanderen toe aan de Dampierre's en Henegouw aan de
Avesnes~

1247 Willem II van Holland wordt door de Welfische partij tot keizer vel'·
'kozen.
Vertaling van Benoit de 31. More's «Histoire de Troyes» door
Segher Dengotgaf.
1248 Zesde Kruistocht. De h. Lodewijk in Egypte. t
De « Sainte Chapelle » wordt ingewijd.
Albertus de Groote en Thomas van Aquino veriatenParijs en keeren
naar Keulen terug.
'" Hadewych t (?).
*Oudste bekende Vlaamsche oorkonde (Schepenbrief van Bochaute)
(0. VI.)

1249 De KeuIsche dom wordt begonnen
. * Eckhart wordt geboren.

ALLER LEI.

Uit «Nos Flamands. (vergeten eerstcllingetje van Camille· Lemonnier, dat in 1869 verscheen onder motto: «La pire annexion n'est pas
celie d'un coin de terre, c'est celie des esprits. :- Nous memes ou perir »)
het volgende uit het hoofdstuk : « Le Retour alia patrie par I' Enfant» :
« Je vois la patrie, grande ombre voih!e, ~e lever et vous dire en vous
tendant les mains :
« Belges, qu'avez-vous fait du legs des aieltx? Vos flancs, tristement
feconds, n'engendrent plus pour les foyers et.pour la place publique : les
pales fruits de vos amours se fletrissent aux p1llisirs et aux voluptes,moribonds avant de vivre, morts avant de nattre J'
Oublieux des traditions d'honneur et de 49nstance, vous avez ouvert
vos portes aux legeretes fran~aises ... Vos femmes, les plus belles en force,
en puissance, en majeste, en noblesse, de fqrme splendide et d'ame serieuse, vous les avez delaissees pour des courtisanes etrangeres. Avec
celles-ci vous avez appris les amours venal~s et desappris les vertus
chastes. Vous avez balaye Ie foyer a la voiriei avec ·Ies cendres de vos
peres, leurs fortes meeurs, leur simplicite sev'ere, leurs naYves coutumes.
Et quels sont vos hommes ? Des baladins, de~ jongleurs, des sauteurs de
cirque, ames venales, esprits etroits, cU!urs de lievres.
Vos poetes, vos ecrivains, vos heros, q':lels sont-ils ? Ah, l'ennemi
est dans vos portes, iI sera bientOtau ceeur de la patrie, et l'ennemi, c'est
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Paris. Deja Ie mal se montre a nu; la gangrene se porte avec honneur
Dans les mceurs, dans ta langue, Ie franc;:ais domine; iI est accueilli partout; on Ie choie, on Ie caresse, on Ie met en haut lieu. Le flamand, au
contraire est un rustre qu'on expulse, qn'on bafoue, qu'on meprise, grossier de nature, ayant une odeur de terre et de mer, paysan d'apparence ou
marin, aux consonnances rudes mal venues des oreilles delicates.
On parle de constitutions et de gouvernement... Eh I qu'importent les formes exterieures qui ne sont qu'un cadre pour Fame populaire,
si I'ame elle-meme se perd et mollit ? Les formes les plus nobles, au lieu
de la redresser sur la pente ou dIe roule, se corrompent au contraire a son
contact. Qu'importent les res sorts bien graisses de la machine publique,
si Ie souffle n'est plus au fond pour la faire mouvoir dans Ie sens de la
grandeur nationale? Qu'importent vos petites perfections et vos vains
raffinements de diplomatie et de politique s'ils ne servent qu'a la fortune des hommes qui vous conduisent, et s'ils mettent a neant, sous des
apparences de progres, l'antique fierte ? Quand la fierte s'en va, la patrie
s'en va avec elle. Quoi ! Belges, c'est pour leguer aux generations Ie drapeau des libertes,c'est pour permettre aux foyers de J'avenir l'epanouissement pacifique, c'est pour assurer aux mreurs Ie developpement traditionnel, c'est pour semer Ie germe de revolutions qui vous firent libres,
c'est pour cette reuvre severe et grandiose que vos ancetres ont combattu
sans treve la France,et avec Ie triomphe de ses armes, I'importation deses
mreurs ! Et voici que vous autres, les enfants de ses heros, oublieux de
tant de constance, de bravoure et de grandeur, vous ouvrez toutes larges
vos portes a l'ennemi qu'ils repoussaient! Plus encore, vous I'appelez,
vous I'invoquez, vous allez jusque chez lui chercher ses coutumes, ses
vices et ses modes, et pour !'instant ail il viendra, va us lui faites a I'avance
un chemin de ses erreurs et de vos prop res faiblesses. Non, vaus n'etes
plus les FJamands des Flandres ; vaus etes les Franc;:ais de la Belgique ... "
<

Drukkerij A. De Bievre, Brasschaat
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DE VIER WONDERE JAREN
Inleiding: AVONDMIJMERINO

Zoet is het te dwaten in het avonduur - alsde lange schaduwen dalen; als, over de gansche natT,lur, sUite en vrede nederzijgen, de vogelen in hun nest hun a~ondgebed tjilpen, de bloeine"nkelken slui(en, de eerste ster verschijnt, het boomgeritsel een
sussehden klank krijgt - .. .Zoet is h,et te dwalen, ie doZen naar
willekeur, zonder bepaald doel, zonder vaste richting opgeLegd
door den eisch der omstandigheden, vrij, eindelijk vrij in het
avonduur - zoet is het te dwalen f ..•
En zoo ook in den avond des levens, genietend van's Levens
poezie, van de lalenis der herinneriflg - Het ·levensrumoer
bedaart, sterft weg in 't verschiet, aL$ een verwijderd straatgerucht. En aUeen bUjft de ziel met denOod die ze heelt geschapen,
die haar Leven lang bijbleef - den innigsten boezemvriend .
.Jflleen met de gedachtenis van een lang, lang leven, volkommer
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enverdriet, vol ook van ongesproken vreugd. - Aileen met de
herinnering aan zoovele gelietden, wier wei en wee ons inniger
aandeed dan eigen lief en ieed. - Zoet is hef avonduur.. .
ik stel mij voor zulk eene wandeling aan te gaan .. .
Zal ik vele gezel/en vinden? - De tijdgenooten vielen een
voor een, als dorre bladeren, op de baan die wegdoezelt in 't verschiel ;de tijdsomstandigheden zijn er niet naar: overal krijgsrumoer, omwentelingszucht; hei maatschappelijk Uchaam keert
zich om en om op zijn /ijdensbed, koortsig, woelend, ongedurig,
eens ie meer zoekend naar oplossing voor de geestesraadseis,
bevrediging voor het zielefrachfen - Arme eeuwige lijder ! De
eeuwen komen en gaan, bieden a/tijd het zelfde schouwspel:
ooriog, vrede - of tusschenpoozen van vrede - ramp, verdrukking, nood, verbijstering van kortstondige hoop, teleurstellende
liefde, leniging vaar een stond, opbeuring om weer neergesmakt
te worden, wisselspel van 't leven, sarren van het lot ... Ben ik
pessimistisch aan 't worden? In de gulden sereniteit van den
ouden dag? - Geensz ins , maar de aarde bUjft hef ballingsoord,
de proeftijd, de weg naar hooger, met al hef harde en a/mattende
van een aj ie leggen weg - met zljne bekorende kanten en kronkelingen insgelijks - Aileen de verre hemellacht ons toe, veilig
en bestendig, met de blijvende bekoorlijkheid van 't eeuwig bezit
- bezit van waarheid en schoonheid in vergeldende fiefde.
Antwerpen, 3 Juni 1919.

«

LE JARDIN SANS SOLEIL ».

Het leven vergelijken aan een tuin, is weI meer voorgevallen, en het beeld is ook gepast, maar het zonneschijn-derven
zou men minder gelukkig kunnen vinden, zoo hier geen spraak
was van de bloedige oorlogsdagen.·--': Vreemd waren ze die
dagen van spanning, levensintensitej,t, hangen tusschen angst
en hoop, vreemd en toch z~mderling boei~nd door een eigenaardige exaltatie. Wij ook hebben ze genoten, doorgeworsteld,
vier jaar lang, zoo niet aan het front, dan toch uit eene betrekkelijke nabijheid, en daarom is onS alles welkom wat dien tijd
vol glorieglans herinnert en weer VOOl1 den geest toovert. Welkorn. ja, bijzonder a.ls een bevriend be~ld weer opdoemt.
Zooeen was dat van den jongen dichter, Louis Bouma!.
Ik zie hem nog voor mij in zijn officierspak, rank en slank,
blo/nd van haar en snor, met het open, verstandig gelaat, den
moedwilligen kop, gansch de man van fijne cultuur, al was hij
het volk ontsproten, vol van de oorspronkelijkheid, het grillig
ontsnappen aan aile tucht, t;igen aan 't Luiksche ras dat het
zijne was. Een fijn-beschaafde bij uitmuntendheid deze volksjongen, die ons bij zijn eerste bezoek reeds voorkwam als de
«Philippe, soldat d'infanterie», waarin hij later zijn eigen
portret zou schilderen. - Boumal heeft enkel eigen beeltenissen
gegeven, kon, meenik, niets anders geven.
Maar wat een dichter! Vol Iyrische melancholie, vijand
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van aIle romantisme, en toch zoo romantisch aangelegd, juist
door dat individueele dat hij wraakte, door die melancholie die
de grond uitmaakt van ons menschelijk hart, smachtende naar
het eeuwige zonder het ooit op aarde te kunnen bereiken. Opent
men den dunnen bundel waarin zijne frontverzen bewaard blijyen, dan ademt u deze melancholie tegen, vervolgt u op doordringende, pJagende, en toch bekorende, wijze - bode van 't
treurig lot aan den schrijver beschoren? - schuilt tot in de
titels zelf .,-- Want in onderdeelen zingt « LeJardin sans solei!»
nog van: Quand refleurissait Ie printemps..• en Lorsque pamt
Ie triste automne ... Is 't volgend gedicht bij voorbeeld niet als
in 't Iillende vleesch gekorven ?
Lorsque tu recevras des Iettres de l'absente
Etque tu souriras d'un air simplement triste,
On dira que ton cceur s'accoutume it I'attente
Et que ton desespoir est un regret d'artiste.
Et Iorsqu'on te verra selon ton habitude
Assis dans I'herbe. it lire, au cceur d'un ancien livre,
On dira que tu tiens it la douceur de vivre
Et qu'un puissant orgueil peuple ta solitude.
Mais toi ne reponds den. Garde au fond de toi-meme
En ta fierte voulue et ta rancceur contrainte,
Avec l'arrachement de Ia derniere etreinte
La cendre d'un amour que garde ton poeme.

- Die Hefde 't was de Hefde zijner jonge vrouw. Arme jongen !
van haar afgescheurd in den eersten huwelijksroes, in de eerste
huwelijksmaanden, en die nimmer het kind zou zien dat zij
hem baalide. Weemoedig lot!.. WOl\de, die schrijnde, en
bleef schtijnen, ondanks den langen oorlogsduur, de bange
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dagen, den opstand van het wederspannige vleesch, wie weet?
- Louis Boumal zou ziChnooit ve:rtroosten afgescheiden te
zijn van haar die volgens zijn beweren, hem tot man had
gekneed.
Want een kind leefde in dezenmoedigen strijder, in dien
f1inken, sierlijken officier, in dien fljn-geletterde en tot man
van de wereld gegroeidenjongen uit het yolk - een groot kind
met al de gaven en gebreken eigen aan die jaren : met het koppig-grillige, moedwillig-kwetsende, weer Iicht-verzoende en
week gewordene dat kinderen en kunstenaars kenschetst. Een
kind?... Zijn wij dat allen niet in (!)ods oogen, in de oogen
van de denkers? Maar dan toch de mannen vooral, en daarom
kunnen zij devrouw zoo slecht missen, hebben het zoo noodig
het moederlijke bij de vrouw te voele~. Dit was bij Boumal
voorzeker eene behoefte. Daarom tou hij blijven \ijden en
treuren, en wat zijn tooneelstuk ook later van teleurstelling en
bitterheid zou behelzen, nooit troost vinden dan in de omhelzing zijner vrouw. - En die werd hem in 't stervensuur geweigerd!
De oorlog yond hem te Bouillon, waar hij als professor
van rhetorika, na schitterend voleinde studH~n, het leven voorspoedig inging. Doch geteekend was hij voor eene dubbele
glorie : die van de letterert in den krijg. Zijn gedrag in 't leger
was dat van geestdriftige heldhaftigheid ; hij had eene hooge
opvatting van zijne pliCht en kweet die op volkomen wijze. En
wat zijne letterkunde aangaat, mag men gerust zeggen dat in
dien jongen Luikenaar een der heerlijkste beloften der Fransche
Iitteratuur in den knop geknakt werd en, zoo hij slechts enkele
werken naliet, die dan toch van de keurigste en fijnst-afgewerkte zijn. Trouwens was Louis Boumal geen onbekende te
Parijs, vooral in de kringen der « Action fran~aise », en had

206

LE JARDIN SANS SOLEIL

persoonlijke betrekkingen met Maurras aangeknoopt. Een fijne
vrucht van de latijnsche beschaving was deze ultra-moderne
die al de vrijheden der jonge school in rijm en versmaat voorstond, en die toch treffend klassiek bleef in duideJijkheid van
opzet en gepastheid van beeld. Vooral een dichter bij Gods
genade -Oh! de gezellige stonden, wanneer hij, geJijk zoovele anderen, ons Swiss Cottagebinnentrad! Want ook op onze zijpaden wist de lichtende glans der kunst, door 't duister van
den ooriog heen, allengs eenige sprankels te werpen. Wij vergeten ze nimmer, die avonden bij 't knetterende vuur of in
zomervalavondstond ... Onophoudend dreunde in de verte het
dQf kanongebom, de obusgJanzen flitsten; maar daarbinnen
was het enkel gezeIlig kouten en verkeer met bevriende geesten.
- De oorlog leeftin ons geheugen door dien Iichtstraal omkranst.
Aan Boumal was onze artistieke werking aan het front
voor een gruot deel te danken. Wei ha~ Pater Peeters rond
zijn « Belgische Standaard» jonge mannen geschaard en een
eerste tentoonstelling voorde frontkunstenaars geopend, maar
onze vereeniging <{ Kunst op den Yzer» kwam eigenlijktot
stand ten gevolge eener initiatief van iuitenant Botlmal. 't Was
op 't einde van 1917 en zijn regiment was op rust in De Panne.
Hij wilde een reeks voordrachten in 't Fransch inrichten en
kwam ons vragen ons met de Vlaamsche tegelasten, 't geen
we natuurlijk gretig aannamen, en met zulk slicces dat eyriel
Verschaeve den 12en December de gansche reeks sloot met
eene bespreking van zijn «Judas ~> voor een bomvolle zaal. Vit
die welgelukte poging volgde het bestendigen der inrichting.
Een jaar lang ongeveer werd, iederen Vrijdag, beurt om beurt
in 't Vlaamsch en in't Fransch, voor een schilderachtig jassen
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verhoor eene lezing gehouden - soms in de hachelijkste omstandigheden, op de bangste stonden. Ik herinner mij hoe den
12en April 1918, toen alles rond om waggelde en begaf en wij
dreigden in De Panne door den val van Kales omsloten te WOfden, wij te luisteren zaten naar de kleurvolle muziek van een
jongen Bruggeling, Victor Boddaert. Een klein jassenorkest had
hij meegebrachten dirigeerde flink, met etht Vlaamscheenergie.
Hoe schilderachtig waren al die tafereelen ! hoe boeiend blijven
zij in onzen geest, juist door 't omringend gevaar en 't tragische der omstandigheden! - Doch om tot den inzet dezer
feesten terug te keeren : den 1sten December werden zij geopend
door den Hjnen Henegouwschen kunstkenner Emile De Bongnie
die ons later zou vergasten op een eigenaardige omzetting van
de beroemde Veurnsche boetprocessie in 't rampvolle leven van
den Belgischen jas op het front. Den volgenden dag kwam
Maurice Gauchez aan de beurt, den 3en E. H. Karel Elebaers
in het Vlaamsch; den 5en kregen wij voor 't eerst, na al die
lange bange jaren van gevaar-trotseeren en muziek-derven, den
zoeten troost, de lafenis onzer eerste muziekUitvoering - Hoe
smolt ons hart in ons binnenste toen die klanken klonken :
Haydn's eerste trio! - dat is van klassieke muziek : na De
Bongnie's lezing, had de jonge Brusselaar, Mommaers, ons
eenige compositH~n voorgespeeJd, waaronder « Le Dimanche
de I' Assomption »" pianostuk op een te.kst van Louis Bouma!.
EindeJijk den 6en zou de Luiksche dichter zelfoptreden.
Zorgvuldig had hij zijne voordrachten voorbereid - zooals hij trouwens alles met de uiterste zorg afvijlde, wat uit zijn
handen kwam. Zijn proza was even vloeiend en welluidend als
zijne verzen en tot aan de nota's die hij haastig op slagveld of
afmattend oprukken op het papier nederwierp, droegen den
stempel zijner keurigepersonaliteH. Uit prozastukken, gedichten

208

LE JARDIN SANS SOLEIL

(!n uittreksels uit die nota's was zijne voordracht saamgesteld.
« Philippe, soldat d'infanterie » was niemand anders dan Boumal, en de oorlogsimpressies en -aandoeningenvan Boumal
waren het die een uur lang de aanhoorders onder het boeiende
zijner stemen geniale verschijning hielden. Van die heerlijke
rede wil ik enkelliet zoo pakkende
N'entre pas au village aujourd'hui, c'est dimanche ...

.

onthouden, met al het nijpende bitters, wat de dichter erin gelegd had van zijn bloedend hart ,

« Aux pauvrts gens tout est peine et 11Zisere ».
BANVILLE.

N'entre pas au village aUjourd'hui, c'est dimanche ;
Et trop de joie Ie sot11e ainsi qu'un jeune vin.
PlutOt reste a rever dans l'ombre du moulin,
Qui semble un arbre fermeavec ses fortes branches.
- Mais ou done est reste Ie bon Samaritain ?
Travaille ton poeme ainsiqu'on fait par jeu
Le detail de son reve et de sa courte vie
Et regarde les yeux pleins de secrete envie
La file des enfants qui vont prier leur Dieu.
- Mais ou done est Ie gite et la table servie ?
Dans Ie soir descendu ne cherehe pas d'aeeueil.
Contourne Ie village eneercie de lumiere
Et va parmi la lune et l'ombre familiere
Avee ton reve mort et ton sinistre orgueil.
- Mais au done est eelui qui m'offrira son seuil?
Les mauvais ehiens de ferme aboieront auxeeoLltes.
Le fermier gardera la porte du verger.
N'es-tu pas Ie sold at que l'on sait voyager
Depuis plus de trois ans sur toutes les grand'routes ?
-Mais au done est eelui qui m'6tera ee doute ?
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. Et oe croispasqu'ont'aime'! Avec Un tremblement
. De ton pauvre desirqUtlIa'saison ~aresse,
Tu cueillerasles fruits de'lafaussetetldresse
Et l'amourt'emplirade son mauvais ferment.
- Oil donc est mon amie et son premier serment'?

Altijtl dat '.' uiterst persoonlijke,angstlg -jagende en onrustig
zoekeride,eigen aan de tijdsomstandigheden ; maar zou Louis
Boumal niet in aile omstandigheden(geplaagd zijngeweest
door de onrust vanzijn geest, de uitersteprikkelbaarheid van
zijn temperament? Ik hebzijne kunst klassiek genoemd;
ik vergiste mij. Zijne poezie is vol van 't heimwee naar melancholie, naar onbepaald trachten en lietdelijden, wat de poezie.
van jongere volksrassen kenmerkt, en nauwer staat' hij
verwant aan Ronsard en de PleYade danaan destatige
zeventiende·eeuwers.
.
De roerende «Bon Samaritain », is in «Le Jardin saris
solei! » onmiddellijk voorafgegaan van' :
Ce jour'd'ete me semble un jour de pauvre automne.
Qui porte en lui Ie sens de mes reves derniers.
Dans l'herbe oil Ie soleil, rare et pale, detoane,
Roulent les fruits trop murs des modestes pruniers.
Tout ce que les espoirs en moi-meme benissent
D1un bonheur qui serait possible et merite
Tant j'usai rna jeunesse au cours de trois etes
A courir les chemins de Knocke it Lampernisse,
Ah ! tout ce que ma vie exalte dans$a peine,
Arbres de Wallonie et ~oi, mon fler fmoue,
Combien vous a pries ma fievre du retour
Parmi Ia joie de l'herbe et l'hosa~na des plaines I
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Seigneur, je n'ai vecu que ·pOUT vivre cette heur~.
Ah! qU'un pauvre homme, enfin, vous doive, etant si las,
De s'asseoir sur Ie seuiI use de sa demeure
Et de serrer son reve, un jour, entre ses bras!

In aandachtig stilzwijgen moet zulk een liefdesnik aanhoord
worden en .de schrijnende smart in het hart besloten; - Zoo
Boumal'sechtgenoote met eenige teleurstelling zijn tooneelstuk
moge gelezenhebben, zijvertrooste zich in de overtuigi~g dat
zijn werk vol van haar is - zooals zijn hart was - en .dat die
Hefde en smart weenen in ieder zijner verzen.
Voor dat tooneelstuk in prozahad Boumal tot titel eeneenig
schoon vers gekozen; Qaand Us aaront passe de l'ombre a fa
famiere. - Wat staat het mij levendig voor de oogenhet tafereel van den avond waarop de dichter ons dit voorlas! 't Was
op den 5en April 1918. Zooals ik zegde, had Boumal zelf de
rijdagsche namiddagen ingericht waarop lezingen gehouden
werden. In parenthesis mag ik er bij voegen dat, als die gegeven werden in de zalen waar dekunstproducten onzer jassen
aan het front waren ten toon gesteld, de schiIderachtigheid van het
geheel nog merkelijk toenam. Maar met de tijdsomstandigheden
moest aJtijd afgerekend worden. Niet enkel dreunden de ramen
soms, onder het voordragen,. van, niet al te· ver v~rwijderde'
ontploffingen, nog was men niet altijd zekerdat de voordracht-.
gever in den ·tusschen tijd niet zou gekwetst, of verminkt, of ...
vermist worden. Zoo wachtten wij weI op dien Vrijdag op
Boumal, die uit Boitshouck moest k6men,q1aar· wachtten te
vergeefs en met zekere spanning. Eindelijk telefoneerdehij dat hij
op de baan naareen welwil1en~e ·:aufovtuchtelo()sQok aan 't
wachten was. Een officier der Fransche.. missie, dieaanwezig
was,stelde vriendelijk voor zijn confraJer yan.'t Belgisch Jeger in .
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zijneigenautotegaan afhalen,en vertrok,doch toen beide jonge
mannen een goed half uur later samen aankwamen, vonden zij
geen aanhoorders meer, tenzij inrichters of inrichsters natuurlijk.Wat gedaan, zoo niet Boumal naar huis meenemen, gezellig
samen soupeeren in klein kunstenaarscenakel, en daarna. de
dichter zijn stuk te laten vooilezen in avondintimiteit?
Quand ils auront passe de ['ombre afa lumiere •.. Ik hoor
nog de sonore stem deoorspronkelijk- pakkende,teieurstellendwrange tafereelen voordragen. De schaduw? het ramp volle,
teisterende, ondrageJijke van den oorlog natuurlijk. Het licht ?
- 't luistervolle van 't hereenigende lewen met dierbare wezens :
een vrouw, een kind ... En toch - in di! hard bestaan van gevaar en dood-trotseeren, van dagelijkschen omgang met vermin~
king en verplettering, van derven vqn aile familiebanden en
gebruiken van beschaafd leven, werd de ziel al\engs gestaald tot
iets vreemds en wrangs, ja begon .ervan te genieten en het onontbeerlijk te vinden. Dat was de lotservaring van allen aan
het front. Dat Iiet een Paul Pierard bij voorbeeld, den zoo
begaafden BrusseIsc.hen schilder, ookgesneuveld, en die nochtans in 't begin meer met kunst dan met krijgsroem dweepte,
uitroepen toen. hij uit conge in Parijs terug kwam : «Et ces
peintres qu'on voit mettre de la couleur sur une toile, que c'est
drole ! » Oat ondervonden wij oak, di'e niet in 't onmiddellijke
van 't gevaar, maar uit eene betrekkelijke veiligheid deelnamen
aan 't wisselvallige def kansen. Dat doet ons. nog, als met
zieleheimwee, terug blikken op die verviogen dagen. - En dit
ook is 'tonderwerp van Boumal's stllk : pakkende voorstelling
van wat hem bij de thuiskomst te wachten stond. - Bij de
thuiskomstL. Hij zou nimmer te huis komen ...
Philippe - de vroegere « saldat d'infanterie », dedunne
sluier over Boumal's persoonlijkheid-,- Therese - de echtge-
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noote vanden dichter heet ind'erdaad zoo -'--I'ordonnance, eene
gebuurvrouw zijn de personages van het korie bedrijf, dat voor
handeling enkel een gemoedsstemming kent, maar een gemoedsstemming gevolg van eene wereldomwenteling. Des groeH het
huiselijk tooneel tot epischezieleworsteling. Ishet zoo niet
altijd waar het menschelijke iritreedt ? Is eriets grootschers en
pakkenders voor ons, mensch en , dan het menschelijk weI en
wee? lets pathetischer in de oogen van den Schepper" dan de
tijdeJijke lotgevallen zijner schepseIen, waarvan het eeuwige
afhangt?
Dit persoonlijke en echt- menschelijke zal men dan den
dichter niet euvel nemen, al is er misschien iets kwetsendsde
roerselen der eigen ziel zoo openlijk te zien blootleggen, maar
ook wat een complexe ziel ! hoeeigenaardig bedeeid en fijnbesnaard ontwikkeld! AI zijn Jijden en liefde heeft Boumann zijn
stuk geJegd,den opstand van zlJn geest tegen het barbaarsche der
gebeurtenissen, Zljn wanhoopskreten, zijn vermaledijding van
het lot dat hem voorkwam als 't verlies van zijn kinderlijk geloof, zijn ween en en zijn snikken ais van een verlaten kind Jammerlijk lot! als een verlaten kind zou hij komen sterven op
het ziekebed eener ambulance, maar sterven in de armen van
dat geloof, waaraan hij dacht verzaakt te hebben.
Een kind, een \ijdend kind! speeibal van een wispelturig lot...
lou ik zijn stuk verder ontieden? Houdt men een vlinder
vast? Dood is hij, met eene speJde doorstoken. Bouma!'s kunst
had al de bevalligheid der vlindervlucht, nevens het dartele
delicate daarvan. En ook, onvoltooid bliJft de blijde belofte
van's dichters jong leven ... Onafgewerkt moge dan ook deze
studie blijven, door bevende vriendenhand neergeJegd op een
te vroeg geopend graf.
25 November 1919.

ONS LIEF VROUWTJE VAN DEN YZER

... Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
nella miseria ...

laat Dante Francesca di Riniini klagen over haar grievendste wee. Geen grooter smart, zegt ze, dan gelukkige dagen
herdenken in het onheil. Maar lOU zij gelijk hebben? 't Is waar,
hare bewering geldt voor de Hel, waar, volgens de parabel der
talenten, dat zelfs den mensch afgenomen wordt wat hij schijnt
te bezitten, de gaven der natuur. Maar op aarde keert het
menschelijk geheugen aJs met heimwee terug naar het verleden,
zelfs naar de bangste dagen, en schept: behagen in wat'vroeger
zoo grievend was. - Oat ondervonden wij voor den oorlog,
die ons nu, als iets verlokkends toewenkt.
Wij kenden er zooveel lOets, vooral zulke dierbare vrienden.
----r- Waar zijn zij allen, deze levenden of dooden, geteekend voor
den roem der wapens of door den glans der kunst, of nog der
wereld geheel onbekend - eenvoudige volksjongens, die tot
ons kwamen om een woord troost, een kruimel opbeuring? Ik
denk aan dien braven Limburger van Hamont die, bij de
Grenadiers, nederig en getrouw zijn plicht kweet, en die voor
Nieuwpoort bleef liggen ; aan dien ronden Waal van Chanly,
die Aug. Van Cauwelaert zoo trouw ter zijde stond in zijn onverpoosd werken voor 't heiI der jongens ... Lang waren wij in
onzekerheid aangaande zijn lot. Toevallig vonden wij in een
ZOO
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dagblad vermeld dat hij zijn leven liet in de laatste offensief. Zoo doemen zij een voor een op, weemoedige stoet die voor
den betraanden blik stilzwijgend voorbijglijdt.
Maar enkelen wi! men tegenhQuden: 't zijn de bevoorrechten, kensc,hetsend van hun tijd of van hun stand, en onder
de Vlamingen moet men hem rangschikken deze zoo eigenaardige.zoon van 't groene Erin, die aan 't bloed zijner Brugsche
moeder danktedat hij opgroeide in de Vlaamsche stadbij uitnemendheid,de mystieke stad van Memlinc en Gezelle. Mystiek,
hij was het in merg en been, de pittige Joe English: en door
zijn Ierschen oorsprong en door zijne Brugsche afstamming
was hij als voorbestemd om de overleveringen der middeleeuwsche schilderkunst voort te zetten in eene eeuw die er zoo
ver van afligt, maar voort te zetten met al het eigenaardige
eener rijkbegaafde persoonlijkheid. - En eilaas! ook hij was
een wrak van de dobberende oorlogszee; ook hij ontsnapte
aan vier jaar ellende en smart, enkel om te sterven op het bed
eener ambulance op den dageraad der verlossing.
Ik heb in Louis Boumal de lotgevallen van een Waalschen
dichter pogen te schilderen: niet minder beproefd was het
leven van den Brugschen artist. Ook hij had een aanbeden
vrouw vaarwel gezegd - eene vrouw die zijne waardige wederhelft was in kunst-opzicht - ook hem was een kind na zijn
vertrek geboren - een jongsken; het oudere meisje mocht hij
in 't scheiden omhelzen. - Wat waren zij hem dierbaar de
beeltenissen dier geliefden ! ston~en steeds op zijne tafel, vonden hunplaats op zijn pan eel en - yvant van 't rondzwerven
der jassen had vriendenzorg, na een tijd, den stillen artistyerlost, ente Veurne, dit middeneeuwsche Brugge ill 't klein,
mocht zijn kunst een bevriende atmosfeer, een gunstig ontwikkelingsveld vinden. Ho! hoe boeiend zijn zij d,e paneeien die
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daar onder zijne hand ontloken en die aIle den stempel dragen
van zijn zoekenden geest, zoekend achter 't geheim dat in de
schoonheid schuilt. Zoo Boumal de prins was van de franschsprekende dichters aan het front, dan mag men gerust zeggen
dat Joe English als een koning troonde onder al degenen diein
zulke akelige omstandigheden toch wisten kleurenvreugd voor
de oogen te tooveren.
Is het moedwil bij mij dat ik zoo gedurig aan Walen en
Vlamen in een adem vermeld? - Neen, zij hooren bijeen, en
zoo'een bewijs daarvoor noodig was, dan werd het door den
oorlog geleverd. - Wat lOU hij dat gewraakt hebben, degene
waarover ik schrijf! Want in dien pittigen Ier leefde de brullendste Vlaamsche Jeeuw. Geen wonder ook. Zoo in zijne
vroomheid het dubbel doopsel van zijn Iersch en Brugsch
bloed de kiem van 't mysticisme hadgeJegd, dan was aan den
zelfden oorsprong zijn wars-zijn van aile verdrukking te danken. Joe English was een geboren Blauwvoeter, en zijn doorgaan door 't leger zou voorwaar deze gesteltenis niet verzwakken. - En toch blijft het waar wat ik vooruitzefte van een
gemeenschappelijken volksaard onder aile Belgen, en wie vier
jaar lang onze jongens zag zwoegen in 'tzelfde gareel, werkend
aan dezelfde bovenmenschelijke taak, altijd met geJijke dapperheid,koppig standhouden, onverdroten leute, zelfs na de
hachelijkste ondervindingen, zal moeten bekennen dat niet twee
rassen onzen bod~m bewonen, maar een tweetalig volkvari
gelijken aard.
Doch om tot de Vlaamsche ingekeerdheid en innigheid van
gevoel terug te keeren - want er zijn schakeeringen in die geIijkheid van aard, zooals ertrouwenszijn in de Vlaamsche
inborst zelf. Is er grondiger verschildantusschen de twee
Vlaanders bij voorbeeld ? - geen keuriger beeld daarvan dan
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onze ingeburgerde Ier. Daardoor behoorde hij zoozeer tot de
Brugsche schilderschool - al had hij de lessen der Antwerpsche Academie gevolgd. Schitterden zijhe klellren in al het
wemelende van 't Vlaamsche koloriet, dan was dat veel eerder
het teere, ineensmeltende van Memlincs palet· dan de warmuitbundige Rubensweelde. Een mystieker, een zoeker naar
't geestelijke, 't ideaie, bleef deze schilder tot in zijn kleurenkeus
toe. - Zou ik er niet mogen van spreken,ik die een zijner
boeiendste paneelen bezit - die « Mystieke Stad », waarin hij
heel de poezie zijner ziei had geJegd ? - Niet verwoest, maar
bedreigd is het stille Veurne, en schijnt zich maagdeJijk teer en
schuchter terug te trekken in nog inhiger droom. Een wemeling
van kleur is het doek : hij zelf de schilder, wist niet heel juist
wat hij gebruikt had - gouache? pastel? waterverf? alles
dooreen - In de luchtige kapeJ schemert een licht, als van
. avondzonnestralen. Of ishet de schijn 'der Godslamp voor 't
verborgen Sacrament? Sprekende beeld van de geloofsvlam die
brandde in 't hart van dezen vrome. De stadszichten zijn echter
maar een kant van Joe English's kunstproductie - een zeer
rijke kant. Veel heeft de onvermoeide artist inhet geteisterde
Veurne geschilderd; hij was vertrouwd geworden met het
innigste van dit terugtrekkende steedje, had zijn mystieke ziel
doorpeild, het geheim zijner bekoring geroofdenblootgelegd oh ! zoo delicaat en bescheiden - in zijne doeken. Joe English
was de dichter voor deze sluiPlerende schoone, de modernmiddeneeuwsche ridder, die eene lans ZOU breken xn hare verdediging. Wat sprak zij hem aandoenlijker toe, nu zij bloot
stond aan aile gevaren! TegeJijk met de ({ Mystieke Stad »,
exposeerde hij twee andere paneeien, waarvaneen aangekocht
werd door minister Schollaert, en dat misschien nog fijner van
tint en poezie is dan datgene in mijn bezit. - Maar ik kreeg
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het van den schilder zeIf, als vriendengeschenk, en dat verhoogt
er nogoneindig de waarde van. Ik weet nog den dag dat het
Swiss Cottage binnensloop, dievelings, men kan .het in der
waarheid zeggen, want Joe had het in een hoekje neergezet,
zonder een woord te spreken, en lang na zijn vertrek alleen
werd het ontdekt - met welke blijde verrassing hoef ik niet te
zeggen .. Oorspronkelijk, eigenaardig was hij in alles, en altijd
even gal en warmhartig. Dat straalt in zijne kunst, dat, zooals
ik hooger zeide bezielt tot aan de Ievenslooze voorwerpen die
hij zoo kunstig wist te groepeeren tot hoogere beteekenis.
Getuige wat hij heette: «Geknakte bloemekens !.. waaronder
de schedel van een kind, dat door den oorlog niet tot groei en
leven was gekomen. Macaber ingeving, toch vol bekoorlijke
poezie. Maar het zinzwangerste in dien trant is weI voorwaar
zjjn «Vernuft van het kwaad », een pastel, maar zoo forsig
van opvatting en uitvoering dat het er ~pisch van wordt. Een
opgeblazen wangedrocht staat tusschen lijken, puinen, rookende stedenrompen '- de oorlog! Potsihlijk is zijne houding,
walgeJijk zijne reusachtige afmeting. Aan den einder laait de
vlammengloed en voor de voeten van 't monster liggen lijken van
afgemaaide bloeikens. - Kinderen schijnen de bezorgdheid te
zijn geweest van deze kinderziel. Dit dock van kleine proportie
is geweidig in aangrijpeJijkheid door het forsige der gedachte.
Een schilder vangedachten, een najager van 't ideaal was
vooral deze vrome en Westvlaamsche.
Onder al zijne werken is er een dat straalt als eene ster, dat
voor eeuwig zijn faam kfln vestigen. Ikstelde het ook voorop,als
titel voor deze ongekunstelde studie, huide van vriendschap veel
eerder dan technische poging. - «Ons Lief Vrouwtje van den
Yzer» .. Aandoenlijk paneel! Luchtig staat ze daar, de troosteres
van a11e ellende,haar goddelijk kind op den arm.GeJijk altijd, weet
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men niet juist waaritit het werk bestaat - de schilder gebruikte
aile middelen om zijn inwendig ideaal weer te geven. En deze
gestalte ook heeft in de lijnen, in het kleedsel, 'iets zwevends
en nevelachtig dat de impressie van bovenaardsch nog verhoogt; maar wat weI aardsch en bepaald is, dat zijn de twee
schamele piotjes zoo dicht langs weerskanten tegen 't Lievrouwtje aangeleund en schuilend onder haren mantel. Heel de
poezie van 't Vlaamsche yolk schijnt ook in dat eenig kunststuk te schuilen : zijn geduldig lijden,eeuwen door, zijn nederig bestaan, zijn innig-vroom geloof en het zegevierende van
dit failure - om een onvertaalbaar woord van English's vaderspraak te bezigen - door de over winning der gedachte boven
't trotsch geweld. Een beeld van 't Vlaamsch volk - ook een
beeld yan dat Christen geloof, dat tenspot di~nt aan"allen
hoogmoed des levens omdat het volhardt in de nederigheid die
de echte grootheid is van den geest. - Ons Lief Vrouwtje van
den Yzer! Zweef toch aller geest voor als het zinnebeeld van
ons volk, het voorbeeld alJer schoonheid, de troosteres van het
verleden, de hoop der toekomst, het zoetschemerende waarin
en wei en wee samensmelten tot goddelijk-menschelijk leven !
- En gij, te vroeg ontslapen schilder! wees gezegend voor
het keurig beeld uit uw vroom-kunstenaarshand.
Onverpoosd heeftJoe English die vier jaren oorlog gewerkL
Ook onder dat opzicht behoorde hij tot het geslacht der middeneeuwers,.die hunne kunsteerder als een ambachtaanschouwden, als een deel van de taak die elk Christen mensch heeft te
kwijten; die ook het werk niet staakten om oorlogsrumoer of
pestekwaal - zij hadden anders niet veel gewerkt. Ook Joe
'schilderde als noeste arbeider. Voelde hij dat detijd kort was
en qat de Pqgst .rap moest worden binnengebracht ? - Op zijn
stervensstonde scheen hij niet veel werk te maken van' zijne
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kunst; enkel zijne geliefden, en vooral zijn geloof, namen zijne
laatste krachten in beslag. Oat is ook het laatste wat voor't
brekend oog verschijnt ; 't eenige en ideale wat de onsterfelijke
ziel verwacht. VerscheeIll het voor Joe onder 't beeld door zijn
eigen penseei opgetooverd ?
Ik laat mijne pen naar willekeur over het papier glijden :
eene kritische beoordeeling is hier allerminst bedoeld : enkel de
getuigenis van iemand die zich zoo dicht mogelijk hield bij de
schamele piotjes, schuilend onder de mantelplooien van Ons
Lief Vrouwtje van den Yzer.
Oit is genoeg gezegd dat de heele werkzaamheid van den
Vlaamsch-Ierschen schilder niet wordt overzien : de menigvuldige zinrijke penteekeningen waarvanhij kwistig was voor
S. K. V. H. ten voordeele van de verzedeJijking van zijn yolk ;
de allerkostelijkste karikaturen waarin zijn pittige geest en van
ler en van Vlaming tot gelding kwam. Koddig waren zijne
invallen in de samenspraak - deze schuchtere en terugtrekkende
kon een gezelschap doen schateren. - En hij is er niet meer, de
gezellige bezoeker, de innemende vriend ! Plots klonk het : Joe
English is dood. Men wist hem niet eens Jijdend ... Den 31 sten
Augustus, den laatsten dag van Maria-Oogstmaand, ontsliep hij
te Vinckem, na eene te laat beproefde operatie ; ontsliep in dat
geloof dat zijn steun en macht was geweest in die lange jaren
van ontbering en ellende, ontbering van allen menschenlijken
troost. Het rustig kerkhof van Steenkerke ontving zijn stoffe~
\ijk overschot in afwachting ..
Eenvoudig was zijn leven, eenvoudig moeten de woorden
over hem zijn. Maar juist door eenvoudigheid komt, de kunst
tot haar hoogste beteekenis. Joe English was van 't geslacht der
Christene arbeiders voor waarheid en schoonheid. Zijn geloof
I

'
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verleende aan 'zijn leveri verhevenheid vanopzicht enzielenadel : ,ook zijne kunst heett er aarlte dankendekeurigheidder
poezie, 't onsterfelijke der bezielende gedachtel1, dengettr die
ze zal vrijwaren voor de komende gesiachteri. (1)
8 December 1919.
M. 1:'. BELPAIRE.

(Vervolgt.)

(1 ) I'Ioe vergat ik ook die eenige pellteekeping tevermelden, in postkaart uitgegeven en tegen Kerstmis versche~en? Een onzer jassen zit
neergehurkt, geleund tegen zijn houten abri, d ~ voeten op de passerelIe,
zijn geweer in den arm, en slaapt, maar droomt voorzeker in zijnen slaap.
Want in 't licht van eene born die opensprinkt gelijk de stet der DrieKoningen in de versterde lucht,ziet men in het tot staHeken geworden abri
het kindje Jesus in de krib liggen, met drie kibderties er voor geknieJd ...
zoete poezie !

o

MARIA'S DROOJ\'lVISIOEN
VOOR DE ANNONCIATIE.

Eeneenvoudig ver!rek: Maria's bi~plaats. He! vens!er,
dat half openstaat, geejt uit, op een bloeqztuintje. 't Is een jrissche lentemorgen. Op den raamsteen, pot~en met witte bloemen.
- Maria staat tusschen het venster en heur bidstoel, het hooid
ietwat ler rechlerzijde geheld. Zij herdenkt het visioen, dat ze,
tijdens den nacht, in een droom ie aanschouwen kreeg.

o !...

wat een zaligheidstroomt in me neer !. ..
Nooit bracht een dag me een vreugd zooinnig-teer 1. ..
De n'acht was kahn, met diep azuren hemel,
Waarin millioenenrijke stergewemel;
Goudhel te pinken en te flonkren lag,
Wijl men die pracht zoo rein weerspieglen zag
In stille vliet'jes,die, als zilvren sn()eren
Heenkronkelden door't dal, 't blauwig veloeren.
.

,

I
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Schoon was de nacht ! Zoo heilig kalm en SChOon,
Gelijk een ingesJapen Tempelwoon,
Doorfluisterd van gewijde stiIte en vrede,
Doorademd met den geest der vrome bede ...
En in een zachten slaap, in droomvisioen,.
Zag 'k op een zodezoom, zoo heerlijk groerl,
Een leliebloem haar blanken kelk ontsluiten,
Waaruit een Iichtstroom opging, niet te stuiten ! ...

In vervoering opgaande.
Een klare zilvren straal rees op, spontaan,
Tot aan het zenith, vlbeide, Iijzig-aan,
Dan uit tot eenen vloed van Iicht. .. Geschemel
Van Iicht hing wijd en zijd, tot aan den hemel,
Op aile landen. 't Was geJijk een zee
Van helle witte klaarte, die zachtglee,
Tot over heel de wereld deinden stroomen
Van Iicht en stegen zilvren glinsterdoomen ...
En in dat blanke glansruim steeg.omhoog,
In blanker wolkenschof, met kleurenbqog
Omwelfd, een gouden Kruis ... 0 grootsch verschijnen !...
Aan 't hoofd hing eene kroon, zwaar van robijnen,
En op den Kruisarm, il1 Persoonlijkheid,
Zat God, in at zijn Heilge Majesteit,
Met om zijn hoofd een aureool van schichten,
Die zevenkleurge Godheidsglanz~n Iichtten ...
Zijn Aanschijn was als morgenzdn zoo puur
En vol van aan te bidden Schoonheidsduur ;
Zijn oogen, blikkend over aile lapden,
In 't hoogst genieten waren Lust-Waranden.
En na 't onzaglijk Kruis steeg op een stoet
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Van menschenkindren, met den heilgen gloed
Op 't wezen. Eerst een Maagd, een Koninginne
Gelijkend. Schittrend aIs de dagvorstinne,
Was zij gehuldin witte zijgewaad,
Wen 't hoofd haar kroonde leW!nsieraad
En ook een gulden nimbus, hel te glimmen; ..
Diep in haar reinblauwe oogen zag iii:: klimmen
Een sterrenluister, en haar aangeticht
Was met een heilgen,moederiach doorlicht. ..
Voorts volgden, in onafgebroken or~e,
Heilige maagden, martelaren, orden
Van priesters en aposteien, een schaar
Belijders, 0 !. .. millioenentallen ! Klaar,
In witte dracht, verhieven zich de rijen
Der maagden naar het land der eeuwge Meien,
Met om het hoofd de zuivere leliekroon.
De martelarenstoet rees naar de Woon
Der hoogste en eeuwge Vreugd, in schitteringen
Van groen satijn, wijllauwerslingeringen
Hun hoofd omslierden en hun aller hand
Den slanken paimtak droeg tot zegepand.
En voorts, voorts stegen op de bonte rangen
Van priesters en apostelen en 't lange
GevoJg van de belijders ... Heel de stoet
Rees op, na 't machtig Kruis, in klaren gloed
Van 't glunderblanke licht, dat, lijk een zonne,
Geheel het rijk der wereld met een wonne,
Met liefde en vrede zalig overgoot. ..
Ik zag dan hoe de Hemel zich ontsloot :
AzuUfoneindigheid, met eene weelde
Van zilverblauwe en gouden sterrenbeelden,
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Azuuroneindigheid, vol . diep geruisch
Van Godgewijde koren, waarin 't Kruis
Verdween, omringd door Engelenlegioenen,
Die droegen heel een lente van festoenen,
Van bloeme' en rozen !... 0 ! wat weidsch vertoon l. ..
De Godheid steeg ten goddeJijken troon:
Een vurig schitterende goudgewemel,
Bezaaid met diamanten: een gewremel
In kleur vanallerhanden edelsteen :
Opaal, saffier, smaragd ; ill ondereen
Te vonkelen, wen, tusschen in, l'obijnen
Verblindend vlamden rood in letterlijnen:
« Heilige, Heilige, Heilige God !
Opper-Heer ! Majesteit ! Almachts-Gebod !
Hosanna! 0 Schepper ! Groot-Vorst! Eeuwig Leven!
Hosanna! vool' U, de Heemle' en de aarde bevell !... >}
En Gods Herauten stonden naast zijn Troon,
Slank in gestalte, forsch en glanzend schoon,
Met spiegJend zilveren helmet en heller
Te blinken gouden harnas, wijl, nog scheller
Dan zonnelicht, de koperen bazuin
In hunne handen flikkerde ... En schuin,
In 't eindeJoos verschiet, rees van hun oogen
De vuurge blik, die sprak van hun vermogen
In God. Rondom was de Englenstaf geschaard :
Aan 't hoofd de Groot-Staffier, met vlammend zwaard ;
Zijn naam stond vonkelglanzend in een gouden
Ruban, hem op het voorhoofd steeds behouden
Van toen hij Lucifer neerwierp ter hel,
Met heel zijn heir! De Aartsengel Michael! ...
Hij voerde 't leger aan des Allerhoogsten,
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Dat eens met hem de zegepalmen oogstte
Ten heilgen strijd voor hunnen Heer en God,
Op de overtreders van het Hooggebod~
Voorts zag.ik de Archienglen .en de Knlchten,
De Heerschappijen, de Overhede' en Machten,
De Tronen en de Cherubijnenschaar,
De Serafijnen; allen schitterklaar
In prachtkleedij van allerhande glansen !...
De Maagd-Vorstin zat onder d'Hemeltransen,
Ter rechterzijde Gods, op zilvren troon,
Met Iicht azuur omhangen, 0 !... z60 schoon! ...
En Englenreien, wit in kleederweelde, .
Omzweefden Haar, terwijl ze sierlijk veelden
Of tokkelden de mandolijnen zacht. ..
o zoete mel odie, die vreugde bracht,
Die heel den Hemel zalig deed verrheien
In bovenaardschen lust der eeuwge Meien !...
En onafzienbaar, in d'azuren boog,1
Omringden d'Heilgenzeteis Gods Verhoog.
Ze daalden, ruimer cirkelend, omneder,
In al hun pracht, zoo grootsch, zoo' Hemelsch-teeder ;
Ze daalden immer, en in de eindloosheid
Vervaagden zij, omzweefd, naar wijd en zijd,
Door legioenen biinkende Englenscharen,
Die zongen op den klank van tooversnaren ...

Uii heur verrukking ontwakend.

o grootsch visioen, dat mij de stille nacht,
In zalig-zoeten siaap, v66r oogen bracht !...
En schoon gedaagd kwam dan deez; blijde morgen,
Wiens roze daggewaden 't Iicht verborgen,

225

· 226

MARIA'S DROOMVISIOEN VOOR DE ANNONCIATIE

Oat vloeide zacht en mildrijk over 't land,
Oat vloeide naar de verten, t'allen1kant...
En 'k voel me nu zoo wonderlijk te moede,
Geneigd tot bidden tot den Heer ~~goede,
Die mijn gemoed met vromen lust iverlicht,
Mijn zieI doorstraalt met een myst~rielicht !. ..

Zij knielt op den bidstoel, vouwt de handen te zamen,
blikt omhoog en·bidf.
Heb dank, 0 Heel', 0 Schepper aller dingen,
Die in mijn ziel een hemelsch lied laat zingen,
Oat mij zoo zoet bevredigt en bek00rt !...
o Beer, ik vind tot bidden nu geen woord,
Zoo teer, zoo innig, Heer, om U te loven,
Te danken om 't genoten zicht der Hoven
Van zaJigheid !. .. 0 zoete .stond !. .. Toen viel
Een licht, een Hemelvreugde in mijne ziel,
En, Heer, nu ken ik slechts nog een verJangen:
Als bJijde Christibruid eens in de rangen
Te mogen treden van de maagdel]schaar,
Die, jubelzingend op den klank der snaar,
In uw Jazuur- en Iichtpaleizen treden,
o Heer, van uw oneindig, eeuwig Eden! ...

De Engel Gabriel verschijnt ann Maria en brengt haar
de boodschap des Heeren.
REMY SAEN.

Tienen.

VOORNAAMSTEHEDENDAAGSCHESCHOLEN
IN HET STRAFRECHT. - WILSVRIJHEID

Tot in het laatste kwartaal der XIXe eeuw waren meest a1
de vooruitgezette strafstelsels, en thans ~og zijn, praktisch, de
bestaande strafwetten gebouwd op den ' grondslag van's menschen vrijen wi!. Sinds zijn er leeringen gekomen, welke dit
beginsel willen aan kant schuiven. Het is opmerkeJijk dat bij
de hedendaagsche strafrechtschrijvers de bewoording« vrije
wil » weinig gebezigd wordt ; men zegt meer indetermin isme,
in tegenstelling met deterfl1inisme.
Deze leerstelsels zijn voornamehjk gekant tegen wat men
in strafrecht noemt «het absolute stelsel», en dan ook tegen
het klassieke strafrecht.
Dit eerste stelsel noemt men absoluut, jUist omdat het de
straf aanziet, als eene volstrekte noopzakelijkheid, zonder
eenig doel , datmet de straL.zou worden beoogd (om te verbeterenof om strafbare feiten te ' voorkomen) ; als tegenhanger
heeft men de relatieve leeringen, volgenswelke de straf gesteld
wordt ter beveiliging en ter voorkoming van strafbare feiten.
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De meestbekende voorstanders vand'eabsolute leering
zijn de Duitsche wijsgeerenL Kant (1724-1804)enO. W. F.
Heger(l770~ 1832) •. Volgensdeabsoluteleering, .die den.grondslag van het rechttot straffen'vindt indegedachte¥,w de volkomen rechtvaardigheid; rrtoefol1vermijdelijk elk kwaad vergolden worden; dit is een vereischte van Kant's kategorischer
Imperativ. Zei Kant niet, dat, bijaldien de maatschappij op een
gegeven oogenblik eindigen moest, vooraf nogde laatste moordenaar, in de gevangenis opgesloten, lOU moeten ter dood gebracht worden.?
Kant is een van debekertde wijsgeerenvan het· Duitsche
Protestantisme, alhoewel nu zijne leeringals verouderd aangezien wordt. De kristeJijke middeneeuwsche wijsgeeren, ook
scholastieken genoemd, ieerden, dat we door onze zintuigen en
door ons verstand de wereld buiten ons kunnen kennen, en dat
de denkbeelden, die wij ons vormen van de zaken buiten ons,
met de werkelijkheid overeenkomen. Kant spreekt deze zienswijze tegen ; hij leerde, dat wij de buitenwereld niet jUist kunnen kennen ; dat de denkbeelden, die wij hierover hebben, uit
ons eigen zelven komen, m. a. w. louter subjektief zijn ; dat
wij dus niet weten of zij aan de werkelijkheid beantwoorden.
Het zij hier terloops opgemerkt, dat aan alle natuurwetenschappen hierdoor hun vasten steun ontnomen wordt. Kant wilde
de zedenleer opbouwen buiten God. Vol gens Kant hoort elke
mensch in zijn binnenste eene stem, die hem zegt, dit moogt ge
wei, of dat moogt ge niet doen. Dat is wat hij noemt de kate-

gorische Imperativ.
De voorstanders van de absolute leering beweren dat er,
althans bij den theoretiscben mensch, volkomen vrijheid van
handelen bestaat. Met maatregelen om strafbare feiten te voor-
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komen bekommerde zich deze leering niet veel, evenmin als
met den invloed der straf op de misdrijfplegers.
Wanneer men over de absolute leering spreekt, gebruikt
men soms het woord « vergeldingstheorie ». Men mag echter
niet vergeten dat allen, die het recht tot straffen op een hooger
begrip bouwen, die beweren dat dit recht een goddeJijk recht
is, in den aard zelf van de straf een herstel zien van de verstoorde maatschappelijke orde, dus een vergelding.
Nevens de absolute leering bestaat de meening van· hen
(Montesquieu, Beccaria, Bentham), die den grondslag van het
strafrecht vinden niet in de gedachten van rechtvaardigheid,
maar weI in het nut dat de gemeenschap, die moet blijven
voortbestaan, heeft, bij het verhinderen van hetgeen haar nadeel
doet (nuttigheidsleer).
De klassieke leering (meest-bekend~n bij ons : Haus, Thonissen, Nijpels) temper de het absolute beginsel door dat der
sociale nuttigheid (doeltheorie, door de nieuwere strafrechtrechtschrijvers meer ontwikkeld) ; er moet niet meer gestraft
worden dan noodig, ingezien het doel van den Staat; de werkeJijke vrijheid is niet zoo absoluut als men beweerde; er is
verschil te maken tusschen het burgerlijk recht dat voor het
herstellen der schade gansch op een materialistisch stand punt
staat, en het strafrecht waar rekening moet gehouden worden
nietalleen met het bedreven kwaad maar ook met den wi! van
den misdrijfpJeger ; voorkoming van strafbare feiten is weI belangrijk.
De nieuweren, ten deele staande op het standpunt van het
determinisme, dus bewerend dat de mensch niet vrij is in zijn
handelen, dat hij daartoe genoodzaakt wordt, 't zij door innerJijke, 't zij door uiterlijke omstandighe¢len, kunrien dus ook
geene schuld bij denboosdoener vinden en kunnen geene siraf
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opJeggen. Eigenlijk strafrechtis met determinisme nietvereenigbaar, en daarom wordt geproken over het behandelen van de
misdrijfplegers. Het crimineel recht bouwen zij aileen op de
noodzakelijke zeIfverdediging van den Staat; voor de boosdoeners zijn zij strenger nog dan de klassieke leering.
Deterministische strafrechtschrijvers, sommige niet-deterministen en ook zij die openlijk voor het determi'nisme niet duryen uHkomen, beweren dat vrije wil of determinisme eene wijsgeerige vraag is, waarmee men zich hier niet moet bezighouden; dat men aIleen dient in acht te rlemen, de bescherming
der maatschappij, die niet voortbestaan kan, wanneet zij de
voor haar gevaarlijke personen niet weren mag, en dat er stelJig, buitende toerekenbaren, voor de gemeenschap gevaarlijke
personen zijn, die onschadeJijk moeten getnaakt worden.
We kunnen de nieuweren in drie groepen verdeelen: de
anthropologen, de sociologen en vele voorstanders van de Internationaie Strafrechtsvereeniging.
De anthropoJogische fichting heeft de meeste voorstanders
gevonden in ltaW~. Hare bekende vpormannen, aHlOewel zij
niet juist op hetzelfde stand punt staan, zijn wijJen de Turijilsche professor in rechtelijke geneeskunde en psychiatrie, Cesare Lombroso (1836-1909), de Roomsche professor Enrico Ferri,
en de senator-jurist,baron Raffaele Garofalo, te Rome, de
eerste arts, de tweede socioloog, de derde rechter, ook in hun
wetenschappelijken arbeid komt dit tot uiting. De misdrijfpleger, veelal een zieke, wordt onvermijdeJijk tot het strafbaar
feit gebracht; de strafrechters moeten meer geneeskundigen
zijn dan juristen.
Van Lombroso 's werk, L' Uarna delinquente in rapparto
all' antropolagia, giurisprudenzae aile discipline carcerarie,
zijn verscheidene uitgaven verschenen : het werd in bijna aile
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Europeesche, taten overgezet ; de Fransche vertaling, L'hQmme
c'riminei, verscheenteParijs, in 3de uitgave, in 1895. Lombro~
so dacht ,dat bij de misdrijfplegers ,'anatomische kenm,erken
waar te nemen zijn, waaraan men ze erkennet:lkan, onregel~
maUgheden van den schedel, sterk ontwikkelde onderkaken,
uitstekende jukbeenderen, afwijkende 0\lrvormen, enz. ; proef~
ondervindelijk wilQe hij die kenmerken vaststeIlen; hij legde
veel nadruk op de anthropologische oorUlken, maar beweerde
toch niet dat er geen rekening moet gehouden worden met de
omstandigheid van plaats, van ras, van voeding, van geloofsbelijdenis, van leeftijd, van kunne, enz.
Het type is niet bij aIle misdrijfplegers hetzelfde, en ook
bij niet-boosdoeners vindt men die kenmerken ; maar bij misdrijfplegers zijn ze veel meer algemeen da~ bi} eerlijke lieden.
Die meening van Lombroso, veel besproken in de jaren
1880 en 1890, is nu ten grooten deele verlaten. Meer dan
eens is Lombroso van meening veranderd. Hij stapelde, zonder
genoegzame methode, uitslagen van,onderzoekingen opeen, en
liet nogal vrijen loop aan zijne verbeelding.
De lichamelijke invloeden zijn steIIig vanzeer groot belang, en, dat men ze van dichtbij naga, kan niets dan de wetenschap baten; men mag echter niet vergeten, dat we hier op zedelijk terrein staan, waar' niet met natuurkundige zekerheid
vast te stell en valt ; en dat eerst na zeer vele en ernstige onderzoekingen er wellicht iets zal te besluiten zijn. Bij ministerieelen omzendbrief werd in November 1907 bij het' gevang te
Brul)sel het laboratorium van penitentiaire anthropologie il,1gericht; een koninkiijk besluit van 13 November 1910 richtte het
bepaaldelijk in, bij het nieuw gebouwd gevang te Vorst (Brussel), onder het bestuur van Dr. L. Vervaeck.
Enrico Ferri is de meest-bekende woordvoerder van de
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school. Zijn v()ornaamste werk, vertaald in 't Fransch in 1893,
op de 3e Italiaansche uitgave, is La sociologie criminelle. (De
eerste Italiaansche uitgave van Sociologia criminale verscheen
in 1881). Hij bepaaJt zich niet bij de ant,hropologische oorzaken
(overgeerfd of verkregen gebrek), maar wijst ook op de physische (Iuchtgesteltenis, hoogte, warmte, bodem, enz.) en sociale.
Om wei te do en zien dat hij het rnisdrijf als ,het uitwerksel van
al die oorzaken aanzag, gaf hij zijn boek den naam van crimineele socio!ogie. In den uitleg van den geboren misdrijfpleger,
is hij veel breeder dan Lombroso, maar men v'erwijt hem, de
zaken dikwijls niet scherp genoeg te omschrijven, en te rap
werken. Hij onderscheidt vijf typen in de boosdoenerswereld :
de geboren misdrijfplegers, de krankzinnige misdrijfpJegers, de
gewoontemisdrijfplegers, de hartstochtsmisdrijfplegers en de
gelegenheidsmisdrijfplegers.
Een der ernstigste schrijvers van de Italiaanscheschool is
baron Raffaele GarofalO'. Zijn voornaamste werk is het door
hem zeif, volgens de 2e Italiaansche uitgave, vertaald. boek :

te

La crimillOiogie. Etude Sllr fa nature du crime et fa tMorie de

penalite. Hij wijst op het belang van het zedelijk gevoel dat bij
de misdrijfpJegers verloren ging, en hij meent dat dit verlies
niet aJtijd, of zelfs niet gewoonlijk, aan minder gunstige ekonomische voorwaarden te wijten is. Bij hem voornamelijk is te
zien dat de nieuweren niet minder streng tegen de misdrijfplegers opkomen dan de klassieke strafrechtschrijvers. Schreef
hij niet over wetten « de misdaad beschermend » ?
Naar aanleiding van de anthropologische school, moeten
wij hier eene bemerking maken, die ook nog voor anderen
geldt. Toen de voormannen van deze school opkwamen, was
het een Hjd, waarin velen dachten dat de natuurwetenschappen
alles zouden oplossen, en dat men in aIle wetenschappen de
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methode der natuurwetenschappen moest toepassen. Men is tot
bezinning gekomen,en ziet nu in, dat er niet aIleen natuurwetenschappen, doch ook geestelijke wetenschappen bestaan,
en dat de wijsbegeerte niet kan gemist worden.
Reeds op het eerste kong res voor crimineele anthropoIogie, ie Rome in 1885, werd door Alexandre Lacassagne, leeraar in de gerechtelijke geneeskunde aan de hoogeschool te
Lyon, de meening der Fransche sociologische school vooruitgezet, bewerend dat niet zoozeer de terugkeer tot de voorvaderJijke gewoonten, waar Lombrbso te uitsluitend op wees,maar weI
de sociale omstandigheden, waarin de misdrijfpJeger opgekweekt
werd en geleefd heeft, hem noodzakelijk tot het misdrijf hebben gebracht. De volgelingen dier leering spreken"daarom van
crimineele sociologie. Crimineele sociologie is de studie der
maatschappelijke wetten'in zooverre deze het misdrijfbestraf·
fen. De crimineele socio]ogie heeft een drievoudig doel: a. het misdrijf in zijne geschiedenis en in zijn huidigen toestand te
bestudeeren ; b. - de oorzaken na te gaan waardoor het misdrijf bevoordeeligd wordt ; c. - de strijdmiddelen er tegen te
onderzoeken.
Het begrip der crimineele sociologie is dus veel ruimer dan
dat van het strafrecht.
De volgelingen der sociologische school verwerpen den
physiologischen uiHeg dien vele Italianen meenden te kunnen
geven als voomaamste oorzaak van het misdrijf; hieruit is
echter tot het scherp onderscheid dat men soms tusschen deze
twee scholengemaakt heen, niet te besluiten. Het recht om
tegen de boosdoeners in te gaan, steunen beide scholen niet op
het onderscheid tusschen goed en kwaad, maar weI.op een
materialistische zienswijze, op het verdedigingsrecht van den
Staat.
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In ItalH~ bestonden twee scholen : die van LombrosQ, Ferri
en Garofalo aan den e~nen kant, die meer nadruk legde op
biologische invloeden, en die van Italiaansche Bocialisten (0. a.
Colajanni) die meer drukt op sociale en zedelijke.
Italianen hebben rond 1890 eene derde school willen
stichten. Zij noemde zichzelf de terza scuola en wilde zich als
dusdanig, op het kongres der crimineele anthroplogie te Brussel (Oogst 1892), doch vruchteioos, doen erkennen. De terza
scuola verwerpt ook den vrijen wi! ; evenals de tweede school
drukt zij op social en en zedeJijken invloed; zij verwerpt echter de socialistische beginselen. Zij wilde een schakel zijntusschen de klassieke strafrechtswetenschap en de nieuwere strafrechtschrijvers : deze Jaatste, zegt men, bedoelen meer het
vQorkomen van misdrijven, de klassieke school ziet meer naar
de bestraffing daarvan.
De Franschman Gabriel Tarde, onderlOeksreehter, was
een straireehtschrijver, nief behoorend tot eene bepaaJde school,
alhoewel hij er volstrekt tegen op kwam, dat de misddjfpJeger
op denzelfden rang lOU gesteld worden als de krankzinnige, en
hij sleehts weinig belang heehHe aan de ontaarding. Het misdrijf spruit voort, zegt hij, uit de maatschappeIijke omgeving.
De twee hoofdgedachten van zijn werk zijn: de mogeJijkheid
om het determinisme (Tarde was determinist en aanzag den
vrijen wi! als eene opvatting der scho)astieken) overeen te brengen met de zedeJijke verantwoordelijkheid (vom hem steunt de
verantwoordeJijkheid op het feit dat de persoonlijkheid van den
dader gelijk gebleven zij, m. a. w. dat de zedeJijke persoonlijkheid van den misdrijfpleger kunne aangezien worden als
gelijk zijnde met de zedeJijke persoonlijkheid van den beklaagde: zulks is b. v. het geval met iemand die uit hartstocht een
misdrijf beging ; zulks is niet het geval met een krankzinnige,
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deze is geen zedelijke persoonlijkheidmeer), en ook, dat de
maatschappelijke omgeving dezelfde zij, omdat eene verschillende openbare meening de zaak anders kan beoordeelen (een
wilde is slechts verantwoordelijk tegenover zijn volksstam,
een krankzinnige kent de rechten en plichten niet van zijne omgeving), en de uitleg van het misdrijf door de wet der navolging, voor hem de hoofdwet van aBe maatschappelijke handeling. Over zijn boek La criminalite comparee, bestaande uit
eene reeksartikelen verschenen in La revue philosophique bekende Lombroso dathet de beste kritiek was op de Jeering der
Italiaansche anthropologen.
De derde groep, de meest-bekende, vormen de aanhangers
van de Internationale Strafrechtsvereeniging, te Brussel gesticht
in 1888 door Fr. von Liszt, hoogleeraar te Berlijn, wijlen G.
A. van Hamel, den vroegeren' professor in strafrecht aan de
hoogeschool te Amsterdam, en wijlen Adolphe Prins, vroeger
professor in strafrecht te Brussel. In de statuten van de Internationale Strafrechtsvereeniging staat geschreven : «Delnternationaie Strafrechtsvereeniging meent dat het misdrijf en de
strijdmiddelen daartegen moeten beschouwd worden zoowel in
.anthropologisch en sociologisch als in rechterlijkopzicht». von
Liszt en van Hamel zijn verklaarde deterministen. Prins is
voorstander van den vrijen wi!. De Internationale Strafrechtsvereenigingbeweert, dat het recht tot straffen niet moet gesteund gaan op de schuld, op de toerekenbaarheid van den
misdrijfpleger ; wei echter op het verdedigingsrecht van den
Staat.
Feitelijk is dit terugkomen tot het utilitaristische stelsel ;
schreef immers Bentham niet : « Hetgeende straf rechtvaardigt,
is hare opperste nuttigheid, of - om beter te zeggen - hare
noodzakelijkheid. » ?
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Al wie gevaarlijk is voor de Staatsgemeenschap, moet
onschadelijk gemaakt worden, 't zij hij toerekenbaar is of niet.
Men. mag niet aileen rekening houden met het begane strafbaar
feit ; wellicht is de dader een gevaarlijk persoon, gevaarlijk
voor de Staatsgemeenschap ; dan moeten er tegen hem maatregelen genom en worden om hem te bel etten kwaad te doen.
Over den aard van de te nemen maatregelen verschillen de
meeningen ; vele strafrechtschrijvers van de nieuwere school
zijn voorstanders van de onbepaalde vrijheidsstraf.
Aan het vroegere strafrecht wordt verweten de vergelding
van het gepleegde kwaad te beoogen, en niet· de verbetering
van den misdrijfpleger, te straffen quia peccavit en niet ne
peccetur ; te abstrakt, te uitsluitend juridisch te zijn geweest
(het misdrijf is niet alleen een juridisch,ook een maatschappelijk
feit) ; alleen te hebben geJet op de verantwoordelijkheid en de
noodzakelijke verdediging van den Staat te hebben verwaarloosd ; meer te hebben gezien naar het misdrijf dan naar den
misdrijfpleger : niet genoeg te hebben gelet op de verschillende
invloeden die op den misddjfpJeger inwerken ; geen verschil
genoeg te hebben gemaakt tusschen d~n geJegenheids- en den
gewoontemisdrijfpleger.
De nieuwere richting vat den strij~ tegen het misdrijf op,
als ietsgeheel stoffelijks, evenals d~ geneesheer den strijd
v,oert tegen besmettelijke ziekten ; de misdrijven zijn natuurverschijnseJen.
verschil bestaat er! ook met de klassieke
school: deze laatste komt eerst fusscb¢n wanneer de strafbare
feiten gepleegd zijn, de nieuweren beweren veelal dat tegen
minderwaardigen en tegen hunne kinderen, wanneer deze Jaatste verwaarloosd worden, en wanneer de geneesheeren verklaren dat ook zij minderwaardig zijn, v66r aIle misdrijven de
Staat voorkomende maatregelen nemen mag. Hoe deze stelling
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met de noodzakelijke zorg voor depersoonlijke vrijheid overeen te brengen is, blijft bijzeer veten in het duister.
Voornamelijk sederthet wijzigen harer statuten, in 1897,
opde vergadering te Lissabon, is de Internationale Strafreehtsvereeniging een bondgeworden van person en waarvan velen
van het determinisme uitgaan, volgelingen zijn vande soeiologisehe eriminalistische school, en waar allevragen van straf. reeht en strafreehtspleging van een. realistiseh stan,dpunt uii,
ernstig behandeld worden. Onder de leden gaan de eene veel
minder ver dan de andere.
Dat de klassieke sehootte abstrakt - men mag dit noehtans niet overdrijven, de wetgever is onvermijdeJijk abstrakt;
de strafreehter moet rekening houden met. de omstandigheden,
met het karakter van den dader, zijn voorgaandeenz. - was,
datze nog meer had moeten letten op de werkelijkheid,op
den persoon van den verdachte, en meer onderscheid had moeten maken tusschen de opvatting van het strafrecht en van
het burgerlijk recht, dat zij de verdedjging der Staatsgemeen~
schap meer in 't zicht had moeten houden, waren gegronde .opmerkingen ; kan dit eehter niet gebeuren methet behoud van
waUothiertoe den grondslag heeft uitgemaakt van het strafreeht in deverschillende landen, namelijk devrije wi! ? Waren
de voonnannen der Belgisehe neo-klassieken of neo-spiritualisten, zooals men ze genoemd heeft, die de voorwaardelijke veroordeeling, de voorwaardelijke invrijheidstelling, de kinderwet
van 1912,enz.invoerden,geen beslistevoorstanders van den vrijen
wi! ? Men vormt zich ten andere te veel bij volgelingen van de
nieuwere rkhting een valsch denkbeeld over hetgene onder
vrijen wi! verstaan wordt, als zou die' bloole willekeur zijn,
zooals G. van Hamel het sehreef : « los van motieven en karakter, hangend in de lucht ». In zekere mate zijn die woorden
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toepasselijkop sommige nieuwere, niet~deterministische wijsgeeren, maarstellig niet op de leering der katholieke 'philosophen. Er zijn misdrijfplegers, door innerlijke of uiterlijke omstandigheden, onafhankelijk vanhunnen wil, tot het misdrijfgebracht, of bij wie er vermindeide verantwoO,rdeJijkheid bestaat, (S. Thomas en reeds Aristoteles leerden dit), maarer
zijn erzeer vele andere, die het misd'rijf begiilgen omdat ze
hunnen wi! nietgenoeg hadden leeren stalen tegen de neiging
tot ongeoorloofde daden, omdat ze gewoon waren; toe te geven
aan hunne hartstochten.
Nadere uiteenzetting van wat onder vrijen wi! verstaan
wordt en het bewijs, dat de mensch een vrijen wi! heeft, is
eene taak der wijsbegeerte. Men mag ten andere niet vergeten
dat niet aIleen de vraag der wilsvrijheid, doch ook de begrippen van schuld, verantwoordelijkheid, straf, enz., niet zooveel
tot het_rechtals wei tot de wijsbegeerte behooren.
Dit moeten wij hier toch aanstippen: wil men onder determinisme verstaan, dat elke daad ingegeven is door eene oorzaak, dat,op het oogenblijk waarop wij eene daad plegen, wij
die z66 plegen omdat we daartoe door een of ,ander~ reden
gebracht worden, dan is zoo iets heel natuurlijk ;een « redelijk
schepsel Gods» handelt zus of zoo, omdat het, op het oogenblik der daad, de reden voor zijne handelwijze hooger stelt dan
voor hetgeen hem anders zou doen handelen. Dit is echter de
vraag niet van den vrijen wil : het geldt te weten;of de normale
mensch of doorsneemensch, wanneer hij overgaat tot de handeling, in de verschill~nde beweegredenen die zich 'elan zijn
geest opdringen, geene kiesvrijheid heeft. Wij zijn toch bewust
die vrijheid te hebben ; dit bewustzijn is geene illusie, en bij
dit zelfbewustzijn komt de getuigenis van heel het menschdom.
Volgens ons bestaat de wilsvrijheid voor aIle menschen ; het
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karakter, de gezondheidstoestand, de hartstochten, de maatschappeJijke omgeving, de erfelijke lasten, enz. oefenen hunnen invloed uit; aileen van den normalen mensch zeggen wij,
dat hij kiesvrijheid heeft. Natuurlijk bedoelen wij hier slechts
de menschelijke handelingen die met vrijen wilgeschieden,
want ook bij aile menschen zijn er onwillekeurige daden, waarvoor er geenezedelijke toerekenbaarheid bestaat, b. v. ademhaling.
Determinisme kan met de kristelijke zedenleer niet samengaan. Wie beweert, dat de mensch tot zijne handeling gedreyen wordt, kan geen onderscheid maken tusschen goed en
kwaad, en moet alles even zedeJijk of onzedelijk vinden. Het
voortbestaan varl' aile menschelijke maatschappij wordt daardoor zelf onmogelijk, en men komt geheel en gansch weer tot
de heerschappij van het noodzakelijke, het Fatum der Ouden.
Ten andere, deze leering is regelrecht tegen deH. Schrift,
en werd door het Concilie van Trente, en later nog, meerdan
eens, gebanvloekt. Bidden aile kristenen niet in hetOnze-Vader : « en vergeef ons onze schulden » ? Hoe zou \ de zedenwet
ons kunnen verbieden te steien, dood te slaan, enz., wanneer
we niet vrij zijn in onze handelingen ? Kan men ons verbieden
ziek of ouder te worden? En voelen wij niet allen aansporingen
tot het kwaad, zonder daarom gedwongen te iijn aan die
kwade neigingen toe te geven ? Ook .denken de deterministen
alleen op het voorkomen van misdrijven. Wanneer zij het
woord stral behouden, bedoelen zij daarmee een Ieed aan den
misdrijfpJeger opge\egd, evenaIs een honid geslagen wordt, of
een stukjesuiker krijgt, om hem te leeren : als deze in het vervolg geneigd zou zijn iets te doen wat hij niet doen mag, komt
hem de herinnering aan deontvangen slagen te binnen,.en
door vrees wordt hij weerhouden te handeien, ofwei hij zal de

240

VOORNAAMSTE HEDENDAAGSCHE SCHOLEN

herinnering hebben aan debelooning van het ontvangen stukje
suike'
liet determinisme, logisch toegepast, maakt aile strafrecht
onmogelijk ; aan wie immers tot het plegen eener daad noodzakelijk gebrachtwordt, is geen schuldte verwijten, evenmin
als het immers invallen kan aan een krankzinnige Schuld toe
te schrijven.
Het is waar dat er ontoerekenbaren bestaan, gevaarlijk
voor de· gemeenschap; dat zij onschadelijk moeten gemaakt
worden,zal elkeen gereedelijk toegeven; dit is echter niet de taak
van het siraf- maar weI van het bestuursrechL
De nieuwere richting stelde zich ten doel, beter dan het tot
dan gebeurd was, de misdadigheid te bestrijden. We,toondelJ.
reeds aan, hoe zij, die het strafrecht aileen steunen op sociale
verdediging, in werkelijkheid de noodzakelijke staatsorde veel
minder beschermen dan zij die het recht bouwen op zedelijke
begrippen. Er moet toegegeven worden, dat nieuweren groote
diensten aan de strafrechtswetenschap hebben bewezen, met
sommige feiten, door de spirittialistische rechtschrijvers te
veel in 't donker gelaten, in 't licht te stellen, en met de aandacht te vestigen op den invloed der dierlijke en onbewuste
natuur op de menschelijke handelingen.
Dit grondverschil bestaai er tusschen vele nieuwere strafrechtschrijvers en de klassieken, wanneer men afstand doet
van de vraag van den vrijen wil, en de poging om het strafbaar feit aan te zien als zijnde niet van zedeJijken maar weI
van physischen aard, dat de eersten het strafrecht, dikwijIs
anders genoemd, breeder opvatten en meer uitzien naar de
oorzaken van de strafbare feiten ; dat zij vooral Ietten op de
gevaarlijkheid van den misdrijfpleger, meer dan op het begane
misdrijf: daarom meenen zij dat depogingmoetgestraftworden
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evenals het volbracht strafbaat feit, en daf. het vereischte
der klassieken om de strar juist evenredig temaken aan het
misdrijf, moet verworpen worden. De bekende Duitsche jurist
. en geschiedkundige Mittermayer, in zijn vertoogoverde doodstraf schrijft :.« Een kundige Fransche magistraat, Monguier,
doet met red en opmerken, in zijf!.e verhandelingover de
assisenhoven, datde straf die zelfs slechts een atoom zwaard'er zou zijn dan de misdaad, onrechtvaardig is ».
Mittermayer echter voegt er niet bij, hoe men op een
atoomna de straf jUist zou kunnen afmeten.
Waar er sprake is over deelneming aan misdrijven, richten vele nieuweren de oogen niet zoozeer naar het misdrijf zelf
als wei naar de gevaarlijkheid van elken deelnemer. De natuur~
lijkste vrijheidsstraffen zijn, volgens hen, onbepaalde straffen,
aan dewelke men een einde stell en kan, wanneer de misdrijf..
pleger zich verbeterd heeft, en geen kwaad meer doen zal aan
gemeenschap. Wanneer er gevaar bestaat voor de maatschappij
mag deze tusschenkomen voor .allemisdrijf ; de bestuursmacht
moet al meer ingrijpen in de rechtszaken, en de bevoegdheid
moet niet uitsluitend aan de gerechten blijven ( b. v. de
voorwaardelijke invrijheidsstelling).
E. VLIEBEROH.

LARGO
Opzee, tusschen StaMalo en Jersey aan de Smaragdkust.

De zee in blauwe zilnrglinstering, deeene blinkendevlakte naar aile verten, de groote Reine, de volle zee ...
. En boven haar, de lucht, zuiver lichtbad uit den aetherkoepel van horizont tot horizont. ..
Oh! de vaart op het water, 't is de vlucht door de ruimte,
gedragen met de lucht die, tusschen zee en hemel, zuiver en
sterk aile breedte en hoogte bezielt !
*.

Met het schip, met den. steven snijden wij erin, altijddoor,
in de glimmende Smaragdzee,hetspoor, het schoone spoor,
het eenige, onverwachte, jUist in deze diepten der vlekkelooze
zeeveJden, overal elders gedurig effengespoeJd; maar alleen
hier door een snee bloeit de witte golvenbloem op die 't schip

LARGO

24J.

omkranst: uit 'I- doorschijnend gJas der groene zee wekt het
zwaard van den steven het versch witte schuimgebruisch, voor~
op; - ctan,al het leven dergolf die langs hetschip in helderen
en stroomenden waterval met ronde Iijt overkromt en diep
wegduikt; - en al 't leven, daar achter, der uitbruischende,
ziedende plassen: wij ljjn in eene zuiverewitte roosvangolven
op de groene zee.
*

Dan, de zeestroomingen, de voortschrijdende banen der
zee dweersen de woestijn van water; ~- van verten ongekend
voeren zjj hunnen breeden vloedweg altijd voort, zwijgend in
hunne machtige spoedige vlucht ter bestemming, zwijgend, ongestoord door 't scheepjen dat hen kruist, altijd nieuw en wemel end op hunne glad de oppervJakte met duizend schuim- en
kolkenwentelingen ; - aUijd voort, de machtige zeebanen die
niemand en niets dragen, de breede straten die landen mef landen verbinden ; Jedig, vrij en grootsch in het aanschijn van den
heme!.
De blauwe zee in den stralenregen,de zee boordevol,
zwoegt zij, of klatert zij niet eerder in den openen dag?
Elevaverunt f1umina, Dominee, elevaverunt f1umina vocem
suant .. Mirabiles elationes maris.
Les flots ont eleve, Seigneur, les f10ts ont eleve leur
voix ...
De zee spreekt, de vlakke waterwereld is een in een klaar
en sterk geklater.
Maar in het luchtruim, erop, gaat de krachtige adem die
zee en hemel bezieH, de zeelucht die rein uitwiekt tot aile
wereldeinders.
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Dit is de Schepping ; ik zie het zuiver element; ik zie de
wereld versch en vrij door de scheppingskrachtgeschapen.
Zee ! - gij zijt de bron die God schiep en vooruitstuwt,
6vervloeiend-vol, met verbrijzelende macht en tevens bekleed met het Iieflijkst tintelend en frissche vreugdekleed.
- Wereld van klaarte, en tevens van maat en macht : ik
tie de zon, de zon die daalt en gaat zinken in de zee, -- en ik
wacht dat aan de tinnen boven.den avondgloed over de donkerworclende pleinen der zware Smaragdzee, de eerste edelstar
invalle, de pinklende Hesperus ...
lORIS CAEYMAEX.

KATHEDRALEN:
CAEN -

BA YEUX -,-- COUT ANCES

De Kathedralen van Normandie, die helligdommen der
zuivere en zoete blankheid, der zuiverste h~nielrust en godsvruchten vrede !
Oe zijt in 't verre Caen aangekomen,en" ziet eens! dit is
uwe eerste vreugde: In het kleine, warmdichtgesloten
koor der St-Pieterskerk: een zonnig hemeltjen van een koor,
door ramen bovenen onder met zoete klaarte vervuld in aile IiefIijkegezelligheid, - als een wiegmet zon en kant,-als een korf
in den zomer, - goudwit als brood op de withouten. tafel : een
tabernakel van helderheid waarin de keersen knetteren en vlammen.
Maar, veel beter, ,staan daar die prachtige getuigen van 't
kerkelijk Ordeleven, de beide Vrouwen-en Mannenabdijen,groot
als voor een volk van monnikken :
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De eerste, de Trinite~ massief-fier slot, met twee sterke
torens het Westen bewakend, en met stiIte van eeuwenbedekt,
waar ik als eenzaam bezoeker door de donkere poort
binnensluip en naar beneden daal. Heiligdom vanstilte
en mysterie, streng en diep: de duisternis is er zwevend all)
een nacht onder den soberen boog, maar van uit het verre koor
gloeit de nimbe van een bleek waasJicht, purper en doofwit,
dat, geheimzinnig, te midden der stilte, de heele kerk tot aan
den duisteren ingang waClr ik aarzelend sta, bewaakt, bespiedt
of tot aanbidding dwingt. - Na eenigen tijd wordt het als een
maanlicht dat schemerend de zuBen streelt en in de zijbeuken
uitsterft in de duisternis :fantastische verschijning, die onwillekeurig heel 't tafereel der slaapwandeJende Lady Macbeth in
den geest doet opspoken.- Doch Caen is bijfonder schDon
door Sf-Etienne, het Mannenklooster, den ruimen en prachtig-uitgewerkten bouw metzuil na zui! vast en edel voortgeplant, het Koningshof waar de Heer zou gediend worden door
scharen mannen en knapen, de hooge halle voor lange psalmen
en hymnen:
Een machtige binnenbouw, een stevige beukenhal, die alles
schraagt; - en daarop, ruime bovengaanderijen voor monnikken, geopend in bogen breed uitgeworpen als in een boschdak
met besliste takken ; - en beneden, overal rondom, de wandelgangen in mannelijke maat en ruimte opgebouwd : een huis
van regel en verheffing ... ; ik zie den grafsteen van eenen .. ;
qui per 40 anrJ.os fuit protoprior discipJinre ?.. et (ongeveer :)
justitire et fortitudinis exemplar et in viis divinis firmatus ... ;
- een tempei uit warm-witten rotssteen gesneden, die door de
opene poort het dagJicht laat binnengJoeien schoon als een zang
in de kerk.
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Maar te Bayeux en te Coutances, daar staat de droom der
blanke kathedraal in volle heerlij kheid; helder, slank en
volkomen als be reid tot den volmaakten offerdienst ;heiligdommen met aanbiddende. stilte het Mysterie van 't Allerheiligste
<>mgevend. Het zijn paleizen van rust vroom neergezet boven
op hunnen verlokkenden groenen heuvel ; van verre rijzen zij
gracievol op uit hun zoet grijs stadjen, (misschien de minst
st<>rende stadjes der wereld voor den rustigen bezoeker)~
Bayeux. Bij 't binnengaan sluit de kerk goed dieht aehter
u, gij daalt erin neder langs eenige trappen en eens op den
lagen vloer bevindt ge u als in een hUis, warm gestoten. Maar
hoe verblijdt en verrukt seffens het kJaar en sehoongeordend
geheel ! 't Is Harmonie geworden tot bekoorlijkheid door de
uitsplitsing van al de zuilen in bussels pijlers, aJs een dreef van
jeugdige boomen, vol orde en vlueht.
't Getemperd Iieht vult de groote beuk, de dag rust hier~
binnen, zonder hevigheid noeh stralen, gesmoiten en doofstfl ;
vrede heerseht hier in lange uren; en aileen, in de rust, gaat men
aan 't voeien, en aan 't bidden met een pelgrimshart !
'
Het koor Jigt daar met zijn breeden vloer, de outer, vrij,
als een ark hooger op, en de koorzetels in sierlijke rij voor de
aanbidding ; alles door een fijn en zuiver smeedwerk van ijzer
en koper omgeven: {( Pax in virtute» is het sprekend bissehopswapen dat voorop aan dit koor te Jezen staat.
Doeh in Coutances staat gij eerbiedig stil bij de glorie, de
blankheid die daar verzameld is in de ruime kerk : wanden,
zuilen en welfsel, alles blank als HostH~n, de ruimte zelf vol
met heldere zaehte blankheid die u, daarhoog aan engelenvleugelen doet denken, en hier beneden, aan wollen en eenvoudigwitte pijen, die men hier zou zien wandelen.
En eindelijk komt gij aan die kroon der schoonheid, dien
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pijIerskrans van 't koor, de allerslankste en sterkste ridders-en
monnikkenwacht rond den Koningstroon: zijstaan daar, vlek..;
keloos en recht, schouder aan schouder, in ononderbroken vereering van .het H. Tabernakel.
Boven, in de triforia tegen het gewelf, zijt ge in den hemel: helder juicht heel de tempel v66r u, beneden : daar prijkt
hij grootsch, gezien uit de wijdopene balkons; en gijzelfstaat
in een hemelhuis van licht en IiefIijkheid: kleine welfsels ornkuiven uw hoord met hunne blankheid, witte trappen leiden
naar hoogere geheimenissen, en rond u staan ten allen kante,
als engelenschimmen zoo wit en slank, honderd pijlers, raamkruisen en kJeine kolommen.
Vrede en schoonheid heerschen hierzoo zeker, zoo
krachtig!
Eenzaam in de gewijde sUIte dier vlekkelooze kerken, beleeft men heiligen vrede ; menvoelt hoehet hier zou passen
van de bewondering geheel over te ga~n tot louter gebed, tot
een geheel-vrij uur van eerewake, UUT van vertroosting, VOOfsmaak en kalmte; zooals Ons Heer er geeft volgens Thomas in
zijn onsterfelijk hoofdstuk : de desiderio ceterme vitce, et quan. ta sint certantibus bona promissa.
Trouwe kunstenaars en christenen, die zulkeblanke hUizen van aanbidding en vrede deden oprijzen, Gode ter eere !
E.H. J. CAEYMAEX.
Prof. in 't St-RomboutscoIIege, Mechelen.

OEOACNTEN OVER DEN
T AALSTRIJDIN BELGIE
·door DIETSCHE W ARANDEgebloemle~sd
tilt Frans Oryvers'nalatenschap. (1)

Het geschil tusschen ' Vlamingen en Walen, tusschen
Vlaamsch- en Franschgezindenis in den laatsten tijd verscherpt.
He!, wekt bezorgdheid aan hoogerhand en kan , geen oprechten
vaderlander onverschillig laten.
Sommigen, zooals de heer mini,ster Carton de Wi art,
zoudener zich willen van afmaken met te zeggen : « Vermijdt
die oneenigheden tusschen kinderen van hetzelfde vaderland.»
Dat is eene zeer goede oplossing als ... er niets op telossen fs.
Doch is er een ernstige strijd om recht, dan kan zelfs een vrede(1) Deze « Gedachten )} werden door onzen 'betreurden medewerker
aan « Dietsche Warande )} teropneming medegedeeld enkele we ken vaor
het.uitbreken van den oorlog. - Weggelaten werden sommige bijzoncterheden die toentertijd te pas kwamen, maar slechts een voorbijgaand
'beUmg hadden.
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rechter nog niet de partiJen naarhuis sturen met de woorden ~
« twist niet })
« Gij zult niet vrede zeggen waar.geenvrede is », dat is
een woord zOo diepzinnig als rechtschapen. Vrede immers is
orde; onrecht is wanorde; daarom kan vrede niet samen
wonen met onrecht.
Nu willen wij ook bekennen dat er een overdreven rechtzin kan zijn, die naar zelfzucht zweemt. Wanneer namelijk ieder
tot het uiterste vergt wat hij meent zijn recht te zijn, zal hij
allicht zijn recht overschatten, en wordt dus een vergelijk
onmogelijk. Het summum jus summa-injuria wordt dan.
toepasselij k.
Persoonlijk moeten wij als christenen kunnen onrecht
Jijden : maar berusten in onrechtveerdige toestandenbij zijn
yolk of starn, is geen naastenliefde; het is zelfzucht die zich
met den glim van zelfopoffering tooit.
V rede maken is « elkander verstaan ».
Welnu, trachten wij onste verstaanmetandersgezinden, die
dat ook willen, en, daarom, trachten wij kalm en onbevooroordeeld de toestanden in te zien.
Stellen wij eerst de vraag: Welke moet, naar recht en
bilIijkheid, de verhouding zijn tusschen twee eigentaIige
stammen, die tot eenen burgerlijken Staat werden versmolten ?
Een burgerlijke Saat onderstelt samenwerking van aIle
burgers tot aller welzijn.
Tot samenwerking is het noodig met elkander te kunnen
spreken. Toen de bouwers van den Babeltoren elkander niet
meer verstonden, moesten zij afzien van het gemeenzaam werk.
Overdrijven wij echter niet en beelden wij ons niet in dat
aBe burgers eener natie, van de minste tot de meeste, elkanders
talen moeten spreken. Een geringe mensch heeft tijd noch geld
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over om eeoe tweedetaal aan teleeren ; dede hij, hetjliet ware
ten nadeele zijnerverstandelijke, en vooral zijner beroepskundige, ontwikkeling. Zoueentweetalig vaderland dat van hem
eischen, 6 dan ware een kleiner vaderland, enkel uit taal;'
genooten bestaande,hem veel voordeeliger.
In een twee:- of meertalig land moeten enkel de meer
ontwikkelden en vooraldebedienaats van IS Lands bel~ngen
de verschiJIende iandstaien spreken.Wie middelb~re studien
doet, ka:n zonder 'nadeei" eene tweede of ,zeJfs eene derde taa!
geleerdkfijgen. 'Weinu, de ambtenaars vanden Staat, zij toch
die een gewichtigen engoedbetaalden post bekleedeIl, waardoor zij aIIic'ht in aanraktng met andertaligen zullen komen,
zijn verondersteldmiddelhare sCholen gehadte hebben.
, 'Konden wij bekomen dat in het' middelbaar onderwijs
Vlamingen grondig Fransch en Walen grondig Nederlandsch
leerden,' dan, wils de taalkwestie opgelost in Belgie.
,ZUlke oplossing is de eenige die alleszins bevredigend en
bi~lijk is. Zij zou de sterkte va,n het land, samen met de gelijkheid en de.weerdigheid der twee stammen, verzekeren: Een
gegrond bezwaar is er niet tegen. Sommige Walen brengen er
tegen in dat het Vlaamsch of Nederlandsch als taal minder
waarde heeft dan het Fransch ; dat zij er, buiten hurl omgang
met Fransch onkundige Vlamingen,' niets aan hebben. Daarop
moeten wij antwoorden dat wie naar een ambt of bediening
staat, de kundigheden, ,daartoe noodjg,~oet verwerven' en zich
niet' moet afvragen of die hem ookelders nut of aangenaam.heid kunnen bezorgen.
Vraagt een schrijnwerker, een schoenmaker of hijook
buiten zijnen stiel met schaaf of elsen iets zal kunnen
uitrichten? Een ambtenaar die niet kan ten dienste staan van
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zijn landzaten, die zich tot hem kunnen wenden, past niet
voor zijnen dienst ; hij wint zijn geld niet eerIijk.
Ook Waalsche geneesheeren, advokaten, ingenieurs, handelaars, kunnen heden, bij het drukke dooreenloopen van beide
rassen, dageJijks met Vlamingen te doen krijgen. Ofschoon zij,
buiten de Staatsbedieningen, vrij zijn hunne diensten aan te
bieden, toch zou het passen dat zij Nederlandsch kenden.
Minachting voor de zoogezegd minderwaardige taal is
minachting voor de Vlamingen zelf, is miskenning van beroepsplichten en is niet vrij te pleiten van trotschen en onrechtvaardigen overmoed. Over de minderwaardigheid van het Ylaamsch
klagen aileen de Nederlanpsche onkundtgen Walen. Nog nooit
heb ik een Waal, die Vlaamsch kent, hooren klagen over de
minderwaardigheid van het Nederlandsch dat thans in Europa,
onder de talen den 7n rang bekleedt en steeds aan't stijgen is.
De Nederlandsche wetenschap en de Nederlandsche Iiteratuur,
weI verre van minderwaardig te zijn, zijn een der hoogste
uitingen van de moderne beschaving.
Doch dit alles zijn bijbeschouwingen; de hoofdzaak is :
Wie zijn vaderland voor geld dient, moet de burgers van
dit land kunnen fen ~ienste staan.
En toch is die oplossing, de eenige gansch redelijke,
onmogelijk. Is 'het geestesluiheid ? is het vooroordeel ? is het
overmoed? is het de geschiedkundige overheersching van
Frankrijk en zijn taal over onze gewesten? is het baatzuchtige
berekening vanwege de Walen? of zijn het al die oorzaken
samen? Wij willen dit niet verder onderzoeken, maar het feit
is daar : de Walen, algemeen gesproken, leeren geen Vlaamsch,
willen het niet leeren. Zeker niet om openbare bedieningen in
Wallonie te bekleeden. Ook niet om in het middenbestuur de
hoogste posten in te nemen. En zeUs in het Vlaamsche land
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werden bun dj kwij Is', niettegenstaande hunn~ onbekendheid
met het Vlaa:msch, ambten toevertrouwd die hun gedurigmet
fransch onkundige Vlamingen brengen.
Wilden wi} in aldiegeva1lenvan de Walen de kennisvan
het Nederlandsch eischen, op den zelfden voet als van de
Vlamingen de kennis van het Fransch geeischt wordt, wij
zouden een nieuwen opstand verwekken, gelijk dien van 't jaar
'30,toenniet zoozeer de Walen, maar vooral de franskiljqnsche
Vlamingen, van taalgrieven spraken.
De Regeering heeft getnrcht de studle van het Nederlandsch bijde Walen aan te moedigen.Wij denken niet dat zij
zelve·. MJ"e pogingen gelukt, zal heeten. Ongetwijfeld hebben
eenige Walen voldoende Vlaamsch geleerd (te veeleischend
moeten wij niet zijn); maar voor demeesten was het zaak hun
examen over 't Vlaamsch af te leggen e~ aldusaanspraak te
krijgen op qe bedieningen in het Vlaamsche land; en daar vele
der examen-afnemers, zelve niet veel waarde aan het Vlaamsch
h,echtende, de proef als eene ongewenschte pleegvormaanzagen, waren zij . met weinigievreden; eenige volzinnep van
het zoogezegde gebruikeIijk Vlaamsch, «. f1amand usueI »
volstonden. Eens in het Vlaamsch land benoemd, Iieten de
ambtenaars dit allerIichtste Vlaamsch reisgoedje gemakkelijk
qnderweg.en gebruikten zelfs in den omgang met Vlamingen'
niets dan Fransch. Zoo waren de Vlamingen eens' te meer
geschoren.
DeVlamingen hebben dan ook het wijs besluit genom en
niet aari tedringen'opd~t Vlaamsch leereri door de Walen, en
zichte bepaien bijhet « In Vlaanderen Vlaamsch !»
GesieldnH datde Walen; op eenige; tlitzonderingenna,
geen Vlaamsch willen leeren "endat~ijuit dietlhoofde· niet
willert achteruitgesteld worden Noor: de.· openbare .bedieningen, .
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is dan de vereeniging van Vlaamseh met Waalseh Belgie nog
goed mogelijk? Ganseh normaal zal hij niet kunnenzijn, De
vriendsenap, zegt het spreekwoord, kan niet van eenen kant
komen, en hier zai de te gemoetkoming aileen van de zijde der
Vlamingen moeten plaats hebben; in hen aileen is dus te
zoeken, wat Belgie aaneenhoudt, wat Belgie maakt. Dit kan
eehter moeilijk gebeuren zonder groot nadeel voor hen zelven.
Dat de Waalsehe ambtenaars in 't Walenland geen Vlaamseh
leeren kan sleeht6 die Vlamingen hinderen, die er tijdelijk of
bestendig verblijven, zij traehten dan zieh uit den slag te
trekken met behulp van anderen of van het weinige Franseh
dat zij zelven opgevangen hebben. Dat brengt bezwaren en
vernederingen mee, die de Walen in het Vlaamsehe land niet te
verduren hebben. Erger noehtans is de verfransehing van het
middenbestuur ; erger is het dat zelfs die groote heeren der
administratie, die te Brussel, mits hooge jaarwedden de koortjes vasthouden van het bestuurlijk net over Vlaamsehe en
Waalsehe provincies, het niet noodig aehten Vlaamseh te
kennen om Vlaanderen te besturen. Immers daardoor grijpt het
Franseh oppermaehtig in Vlaanderen in ; want daardoor wordt
het de bestuurstaal, de taal der mededeelingen van de oversten
aan de onderhoorigen en der verslagen van de onderhoorigen
aan hunne oversten. Vandaar dat ieder Vlaamseh Staatsbeambte in Vlaamseh Belgie niet aileen gelijk de Waal zijne
moedertaal moet kennen, om met het volk om te gaan, maar
daarbij het Franseh, niet als eene bijtaal of tweede taal,
maar als zijne hoofd- of eerste taa!. Daaruit blijkt hoeveel
meer voorbereiding en opofferingen van wege de· Vlaamsehe
piaatsbetraehtenden gevergd worden, en hoe zij, niettegenstaande meer ins panning en kosten, tochnog steeds bij hunne
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Waalsehe, in het Franseh meer ervaren ambtsbroeders, zullen
aehterstaan.
Was het koninkrijk Belgie nog te stiehten en konden beide
deelen des lands vrijelijk over zieh zelven besehikken, dan zou
tereeht de vraag gesteld worden of het voor Vlaamseh BeJgie
geraadzaam is eene vereeniging op dien voet aan te gaan.
Dat Vlamingen en Willen bij malkander hooren is onzin.
Toeh (lehten wij het versehil kleiner dan met meer afgeJegen
volkeren. Missehien zelfs is de aard van een Vlaming en van
een Noord-Hollander al zoo uiteenloopend als die van een
BrabantsehenWaal en een Brabantsehen Vlaming.
Is de Waal wat levendiger, de Vlaming wat zwaarder van
inborst, die verseheidenlieden sehijnen nog al goed in elkander
te pakken. Ook aardrijkskundig en economiseh gesproken
vullen zij elkander aan. Ofschoon na de voJiedige ontginning
der Limburgsche mijnen, het Vlaamsche land, strenggenomen,
het Waalsehe zou kunnen missen, toch zullen beide nog lang
elkander noodig hebben. Daarbij, geprangd Jiggende tusschen
twee machtige· rijken, zouden twee kleine Staatjes moeilijk
hunne onafhankelijkheid kunnen bewaren.
Of de Belgische ziel, waarvan men in de laatste jaren
gewaagde, inderdaad bestaat, is te betwijfelen ; bestaat zij,
dan moet zij gemaakt zijn uit Hefde voor eigen vrijheid en
eerbied voor de vrijheid van anderen, uit eerlijkheid, reehtzinnigheid en redeJijkheid jegens elkander.
Wat de Belgisehe eenheid van eerst af het meest in den
weg stond en nu nog staat, is juist dat men zooveel over eenheid spreekt, en eene kunstmatige, gedwongen eenheid wi! tot
stand te brengen, in plaats van eenvoudig de betrekkingen te
regeJen volgens billijkheid en gezonden, zin waaruit dan
natuurlijker wijze eenheid zou ontstaan.

256

GEDACHTEN OVER DEN

Doch bij die eenheidpredikers is soms ook wei wat zeUzucht in 't spel, waardoor zij aileen zulke eenheid wenschen
als hun of hunnen starn de meeste voorrechten zal biJbrengen.
Dit was zeker het geval met de zoogezegde eenheidstichters na
1830, met Rogier en zijnen aanhang, die, om BelgH~ een te
maken, niets eenvoudiger vondendan het z66 in te richtenalsof
er geen Vlamingen waren: onderwijs, gerecht, bestuur, leger7
't was aileen Franseh, en indien de Vlamingen dit niet verstonden, des te erger voor hen. Zij hadden maar op den kortst
mogelijken tijd Fransch te leeren of eenvoudig van Vlamingen
Walen te worden. Ik denk niet dat erin heel ,de wereldgeschiedenis een voorbeeld te vinden is van een volk, dat zonder
overwonnen of veroverd te zijn, ja zelfs onder den schijn van
gelijke rechten te bezitten als de anderen, zulken toestand van
rechtsmiskenning en minderwaardigheid ondergaan .heeft.
De goedzakkigheid der Vlamingen was to en zoo groot dat
dat zij hun nu verweten wordt, zelfs door hen, die de Vlamingen
als lastverkoopers willen afwijzen. Men durft zeggen : de overheersching van 't Fransch in Vlaanderen is te wijten aande
Vlamingen, die 11a de revolutie van 1830 daar vrede mede
hadden. Doch durfden de Vlamingen van dien tijd de stem
verheffen voor het Vlaamsch of Nederlandsch, zij werden
uitgekreten voar Orangisten, voor slechte vaderlanders, gelijk
nu nog somwijlen. Er is weI eene tegenbeweging geweest,
maar de hoofden der omwenteling hebben die behendig onderdrukt. Het Franschonkundig yolk had weinig in te brokken bij
de inrichting van den nieuwen staat. Het stemrecht was
beperkt tot de rijkeu. Zij allen die stem in 't kapittel hadden,
waren Walen of konden Fransch.
Dan nog, men schreef in de grondwet: «al de Belgen
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zijngelijk yoor de wet... Het gebruikder taal is vrij. »Wat
konden de Vlamingen meer wensehen ?
Wei wierd er in de grondwet bijgezegd dat het gebruik
der taien door de wet kan geregeJd worden. Doeh men maakte
geene wetten tegen het Vlaamseh noeh voor het Franseh.
Waaris eene wet die het gereeht, het bestuur, het leger
verfransehte? Waar is de wet die de Hoogesehool van Gent
Franseh maakte? (1) Zulke wetten hadden wellieht het stamgevoel der Vlamingen geprikkeld ; doeh, zonder [wetten,
riehtte men eenvoudig alles in het Franseh in, zonder gerueht,
lOnder opspraak te verwekken. Zoo stond het Vlaamsehe volk,
zonderhet te weten, voor voltrokken feiten, voor een algegemeenen toestand ; de Vlaming moeht nog Vlaamseh spreken,
maar hij kwam er nergens mee ten reehte. 't Was alles valseh
spel, verkrachting van den geest der grondwet door de grondwetleggers zelven.
Toen echter de Vlamingen dien toestand begonnen te
voelen, begon de Vlaamsche Beweging.
De rechtsverkrachtingen die onderduims, bestuurlijker
wijze, ingevoerd waren, moesten nu tel kens door eene wet
hersteld worden; en tel kens werd die wet door de Regeering,
Iiberalen of katholieken, zoo lang mogelijk achteruitgeduwd ;
tel kens was het een strijd op leven en dood, en kwam er uit
dien strijd eene verminkte, geknotte wet, die halve voldoening
sehbnk aan de Vlamingen; doch het Franseh bolwerk der
bestuurlijke macht onaangeroerd Jiet.
Toch heeft de Vlaamsche Beweging het plan doen mislukken van eenmaking van Belgie door onderdrukking van het
0) Zie Dosfel: De BeJgische Wetten op het gebruik der Nederlandsche
taal.
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Vlaamsch. Zonder die Beweging ware het Vlaamsche volk zoo
iets geworden als het Iersche in Engeland. Zij heeft het bestaan
van een volk gered.
Doch was het plan dier Vlamingen, ingezien altijd den
afkeer der Walen voor het Vlaamsch, overeen te brengen met
de nationale eenheid ? Kon het Vlaamsche yolk zijn volle rech t
erlangen, lOnder dat BelgH~ in twee getrokken werd? la, dit
kon, omdat zelfs de hevigste Flaminganten nooit het Fransch
uit Vlaanderen hebben willen bannen. Steeds hebben zij beleden
dat de gestudeerde Vlamingen moeten Fransch kennen, en
goed kennen. Zij zelven ten andere gaven daarvan het voorbeeld,
engeen van hen of hij kon, ook in die taal, zijne tegenstrevers
te woord staan, veel beter dikwijls dan andere Vlamingen die
tegen hen de overheersching van het Fransch verdedigden.
Wij hoeven geene namen te noemen.
Dit was het offer dat zij brachten op den autaar des
vaderlands. Daardoor toonden zij zich meer Belg en meer
eenheidsgezind dat al die uitbazuiners der eenheid, die nooit
uit Hefde tot die eenheid de taal van de groote meerderheid des
volks wilden leeren gelijk het behoorde. Zij die verguisd
werden om hunne zoogezegde « extravagances » toonden dat
zij met vasien, kalmen blik konden weten wat de rust en de
vooruitgang des vaderlands van hen v:ergden. Overdrijving en
dwaze drift vinden wij slechts bij hen, die het eene gedeelte
des yolks door het andere wilde laten opslorpen.
Nu zou men kunnen opwerpen dat de Vlamingen niet uit
offerveerdigheid, maar uit eigen belang aan de studie van het
Fransch moesten hechten, vermits zij met hun weinig verspreide moedertaal niet vooruitkonden. Hierop antwoorden
wij dat de Vlamingen; verondersteld dat zij het niet deden uit
gehechtheid aan BeJgie, geene voorliefde moeten toonen voor
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het Fransch boven andere vreemde talen. Duitschen Engelsch
verdienen even goed den naam van wereldtalen, zijnin den
handel ten minste even nuttig, bogen op eeneeven rijkeletterkunde enzijn door hun verwantschap met het Nederlandsch
voor hen onmiddellijk genaakbaar. Zij hadden dus ,kunhen
doen gelijk deontwikkelde Noord-Nederlanders, die zich evenzeer op die drie vreemde talen toeleggen.
Of moeten zij aan het Fransch de voorkeur geven om in
hun eigen land te kunnen mededingen naar openbare bedieningen? Dit was, ja feitelijk weI het geval voor vele Vlamingen
in het bijzonder, maar indien de V\amingen in 't algemeen zich
onwillig getoond hadden om zich het Fransch eigen te maken,
dan ware de Regeering wei gedwongen geweest de openbare
diensten te vervlaamschen; want het was niet denkbaar dat
Vlaamsch-BeJgie uitsluitelijk door Vlaamschonkundige Walen
kon bestierd worden. Nu integendeel maakten de Vlaamsche
beambten die desnoods hunne Waalsche collega's konden uit
den slag trekken, het behoud der Vlaamschonkundige ambtenaars in het middenbestuur enzelfs in het Vlaamsche land
mogeJijk, Door hunne kennis van het Fransch hebben de
Vlamingen hun eigen streek voor de Walen opengezet en zich
zelven van menige winst- en eergevend~ bediening beroofd.
En nochtans, wij herhalen het, hebben no'oU de hardnekkigste
Vlaamschgezinden zich tegen de studie van het Fransch in
Vlaanderen verzet.'
Maar zien wij nu nader welke, volgens de Vlaamsche
strijders, de verhouding van het Vlaamsche yolk tot het
Fransch moet zijn en of daarmee de eenheid van Belgie kon
gevrijwaard worden. De algemeene strekkingen der Flaminganten te dien opzichte denk ik als voigt te kunnen omschrijven:
Lager onderwijs. Voor boeren, werklieden, en kleine
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burgers, die geen ander dan het lager onderwijs genieten~
achtenzij de studie vanhet Fransch nutteloos en nadeelig,
vermits ,die geringe Iieden het in de kennis dier taal niet ver
genoeg kunnen brengen om er eenig wezenlijk voordeel Lit te
trekken en dat zij daardoor een kosteIijken tijd verliezenen
dus achteruit blijven in'de vakken, die tot hunne behoorlijke
ontwikkeling noodzakelijk zijn.
De meesten hunner vergeten het weinige Fransch dat zij
op de lagere school geJeerd hebben; anderen, die eene klad
Fransch meedragen, maken daardoor eene roede voor hun
eigen rug: Want omdat eenige Vlaamsche werklieden of volksmenschen zeggen dat zij « wat Fransch » kennen, achten
diegenen die hen moeten onderrichten en leiden, zich ontslagen
van de verplichting met hen het Nederlandsch te gebruiken.
Het Fransch is de groote oorzaak waarom het onderwijs
is Vlaamsch-Belgie op lager pei! staat dan in het Walenland.
Wanneer zij tot het bespreken der school wet de leiders
der Vlamingen een bepallng willen doen opnemen, waarbij het
aanleeren eener tweede taal slechts bij het vijfde studiejaar,
dus op het tiende jaar, toegeJaten werd, dan hebben zij zeker
meer toegegeven dan hun eigenlijke strekking meebrengt. De
bilJijke oplossing zou zijn: geen tweede taal v66r het vijfde
studiejaar, en dim nag alleen voor die kinderen wier ouders
het vragen, dus in vrij te volgen leergangen. Immers oak na
het tiende jaar is Franschleeren een tijdverspilling voor hen,
die deze stu die later niet zullen vervorderen.
De gekende machtspreuk: ~< Het ware te wenschen dat
alle Belgen de twee landstalen spraken }) is een oogenbedrog,
dat aileen dient om Vlamingen op den dool te brengen. Want
de Walen zullen er zich niet laten aan beet nemen.
Wenschen wij voor het geringere yolk geene Fransch-
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kennis; danmoeten wiJ natuurIijkeisch'endat devblksmensch,
metzijn Vlaamsch aileen, overal'te recht kome: itide:openbarebesturen, in het leger, in zijnen omgang met de meet ontwik'Retden, die daatom van hemniet mogen vervreemd worden
Goor ecne uitheelhSche opleiding. In dit opzicht moetde Vlaming
zijn gelijk iederburger van 't is eender welkland : nergehs toch
moeiiemand eene vreenide, taal leeren om in zijri eigen land
geteld te worden.
'In hetmiddelbaar o.nderwijs staan de zaken anders. Hier is
tijd om de kennis eohet gebruikeener tweede taal te verkrijgen.
Hier mag en moet volgens het programma der Vlamingen het
Fransch naast de moedertaalstaan, echter nietals voertaal,
want dit is 'eene al te erge belemmering voor den geleideIijken
vooruitgang van den geest en voor het'zakelijk onderricht.
Toch willen hier zelfs de hardnekkigste Flaminganten het
, onderwijsz66 ingericht,dat het niet blijve bij eene gebrekkeHjke kennis vanhet, Fransch, maar dat hetkome tot een vlot
spreken en tot een behoorlijk schrijven.
WeI kan men vragen: 'zalhet mogeJijk: zijn dien uitslag te
bereiken, indien het Fransch nergens voertaalis dan in de Ieer~
gang en over het Fransch?
Zekeris dit mogeJijk, mits men maar deze' laatste leergangen genpeg uitbreidt; dan immers ~unnen er spreek- en
schrijfoefeningeq genoeg gehoudenworden. Wat de andere
vakken betreft, ofschoon zij door het Nederlandsch zouden
worden onderwezen, zouniets belctten de lessen in, het Fransch
te hernemen, daar zal de studie van het yak zelfs bij winnen.
Ook kunnen menigmaal in de klas Fransche voorlezingen over
het yak gebeuren.
WeI staan daardoor, de Vlamingen achter tegen de Walen
en zullen hunne middelbare studiep. ten minste een of twee jaar
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verlengd worden; doch dan zullen zij ook in verstandeJijke
waarde de Walen overtreffen, die, met hun Fransch aileen,
altijd aan kortzichtigheid en bekrompenheid zullen Jijden. De
Vlamingen integendee\ zullen naastde Fransche, ook de Nederlandsche bronnen van cultuur genieten, en dank zij hun gemak
voor het Engelsch en het Duitsch, op weinigen tijd die daarvoor
en daarbij heel gemakkelijk in hun middelbaar en in hun humaniora onderwijs wordt vqorbehouden, te voorschijn komen als
jongelui voor het levensberoep en den levenstrijd met vier tal en
gewapend, juist gelijk de goed geschoolde Nederlanders en
Scandina ven.
Dit alles geldt nog meer voor hen, die zullen gestudeerd
hebben aan de Vlaamsche Hoogeschool, welke wij wachtende
zijn. Dat men te Gent de leergangen zou ontdubbelen in
Fransehe en Vlaamsehe, is een onaanneembaar denkbeeld.
Het zouden dan als twee universiteiten naast elkander zijn in
dezelfde stad, tegen elkander wringend en strijdend, elkander
leerlingen ontnemend.
De Vlaamsche Hoogeschool wordt geeischt, niet zoozeer
in 't beJang der vlaamschgezinde ouders of leerlingen, maar in
't beJang van 't Vlaamsche Volk. Al de hoogstudenten, verondersteld zijnde later ten dienste van dit volk te moeten staan,
ti10eten opgeleid worden voor dit volk; dus geen splitsing!
Langs dien kant mogen de Vlamingen niet toegeven;
Nederlandseh moet de voertaal zijn, Maar geen enkelleeraar
die zijn taak verstaat zal aarzelen zijn studenten te wijzen ook
op vakwerken in grootere tal en : Fransche, Duitsche, Engelsehe, ltaliaansehe.
En men zegge niet dat ouders en leerlingen in 't Vlaamsche
land een zeker recht hebben op een Fransch onderwijs, indien
zij zulks verkiezen.
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De Staat besteedt aan elken hoogstudent jaarlijks ettelijke
honderden· franken. Kinderen van arme menschen·· ~rijgen
bijlange zooveel niet van den Staat als die rijkemans kinderen.
Zulkegift is aileen te rechtveerdigen door de vereischten van
het aigemeen belang. Doch dat die heerendantoch niet zoo
a~nmatigend zijn den Staat nog op hooger kosten te wJllen
jagen, tot voldoening hunner onredeJijke grill en en tot ondienst
van het volk, dus tegen't algemeen beJang.
Wij denken nu, bewezen ie hebben dat de eischen der
Flaminganten, verre van overdreven ·of buitensporig, integendeelzeer bezadigd en vaderlandslievend waren en zijn. En
toch, wat hebben zij al piet te verduren gehad, telkens zij door
eene nieuwe wet een gedeelte van het onrecht wilden herstellen.
dat hun 't jaar 30 zoo gluiperig op bestuurlijke wijze was aan~
gedaan? 't Is dat de bestuurlijke macht en al de regeeringskringen nu.eenmaai op het Fransch gezet zijn. Bureelmacht is
sterkerdan wetten of volkswil ;zij tartalles omdat zij, door den
minister gedekt, zooveel als onverantwoordeUjk is.
Daarbij was in deze kwestie. de Regeering meestal h~re
medeplichtige en vele Vlaamsche Volksvertegenwoordigers
speelden een dubbelzinnige, fJauwhertige rol.
Toch scheen er, bij de meer algemeene ontwaking van het
Vlaamsche volk, in de laatste jaren een ommekeer, ook in de
hoogere kringen, ingetreden.
De jonge koning, nog niet vande sluwheid def pOlitiek
doortrokkenJ bleek met edelmoedigegevoelens jegens het
Vlaamsche volk bezield.
.
Vlaanderen vierde menig hoogtij, de drang des volks scheen
onweerstaanbaar, dezegepraal nabij.
Helaas! men jubelde ie vroeg.
De tegenbeweging kwam.
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De Walen die tot hiertoe al de voordeelen genoten hadden,
en, zelfs bij de vervulling van aide wenschen der Vlamingen,
steeds een bevoorrechte piaats zoudenbehol1den, durfden zich
aanstellen als verongelijkten en verdrukten. De Vlamingen
mbesten maar berusten in den bestaanden toestand, moesten
zelf nog van de weinig verkregen rechten beroofd worden of...
de Walen lOuden 't niet dulden; 't lOU een nieuwjaar 30, 't zou
de bestuurlijke scheidingwoiden.
Zeker moeten wij met eerbied eike beweging begroeten,
waardoor een starn zijn.. eigen wezen wll bevestigen en verheffen, eigen schoon ontwikkelen en zich doengelden in de rij
der volkeren. In lOover dus de Waalsche beweging deeigennoodig Waalsche taal, zeden en kunst wilde beoefenen en
omhoog voeren, mogen wij er niet tegen zijn. Doch dit opbouwend streven, ofschoon niet gansch afwezig, was toch niet
het voornaamste in die beweging, - veel meer stond zij afbrekend, afgunstig, hinderlijk en onderdrukkend tegenover de
Vlaamsche beweging.
Het best zullen wij den geest der Wallonisanten leeren
kennen uit een sclrrift dat meer geschreeuw· gewekt en meer
uitgewerkt heef! dan het verdiende, namelijk Destree's

Letire au Roi sur La separation de La Wallonie et de La FLandre.
Reeds de titel is kras en berekend op 't effect. Zoo is de halve
brief. Niet dat hij ruw van vorm is; neen, hij is op sommige
plaatsen heel fijn en gesJepen, maar nadat schrijver met f1uweelen hand gestreeld heeft, neemt hij op eens den dolk en zet
hem op de borst des Konings. Zoo moet de afdreiging haar
theatraal uitwerksel bekomen.
Destree is een behendig advokaat, die vooral kan schermen met edelmoedige gevoelens om het brutaalste geweld te
dekken. Men zag hem aan 't werk in 19'13 op 't Assisenhof te
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Gent, ~aar hij de socialitische ophitsers deed vrijspreken, die
beschti*igd waren de soldaten te hebben aagespoord nietop
de werklstakers te schieten, zelfs op' het bevel hunner oversten.
Zijn ge~leit was een voorbeeld van welsprekende drogreden en
goochellarij met schoone gevoelens om ten- slotte uit te komen op
iets hee) wanordelijks en staatsgevaarlijks.
In Izijnen brief aan den Koning begint onzesocialist met
een hy¢ne aan het Belgisch Vaderland, dat hij met kinderlijke
teederheid
beschrijft van af het verrukkelijk verblijf zijner
. I
ouders ~e Erbesaul tot de Waalsche en Vlaamsche grootsteden,
landschappen, velden en heiden. Hij wil geen vaderlandlooze
zijn, of~choon internationalist; «mais I'interna.tionale, par
definitiJn, suppose les nations ». Dathij republikein is en dus
het ko~ingdom naar -de maan wenscht, zegthij er natuurlijk
niet bill.
Hij huldigt het Vlaamsche ras, en hiet het minst om zijne
liefde ~oor zijnen grond en zijne taal. Hij erkent zelfs dat de
Vlamingen in 1830 geslachtofferd werden. Maar tevens verdedigt ~ij de meening dat Walen en VIamingen naar hUnnen
aard v~rder van elkander staan dan twee vreemde volkeren,
dat er 'tel V\amingen en Walen zijn,maar geen Belgen. Volgens
het do~l dat men bereiken wil, kan men tusschen, Walen en
Vlamingen of~el gelijkenissen of weI tegenstellingen vinden,
kan mep zeggen dat ereen Belgische zieI, uneame beIge, is of
geene. pat zijn woorden met zulke onvaste beteekenis dat men
er kan yan maken wat men wil, en het Fransch heeft eenevoorHefde ~oor zulke woorden. Hier was het er den briefschrijver
om te ~oen, te toonen dat het hem ernst was met de scheiding
en den i Koning wat kiekenvleesch te doen krijgen. Dus mocht
er geen~ ({ arne beige}) zijn.
Dit aUes zijn advokaten-streken, in den grond weinig
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ernstig. Komen wij nutot Ihet zakelijke v~m den brief, de zoogezegde bezwaren der W~len tege~over de Vlaming 'no Hier
krijgel1 wij iets schromeli]ks: niet! minder dan.qch, groote
diefstallen welkedeVlamin~en bega~n hebben op de alen. Lach niet, lezer, ziehier de fPsomming. I1~ no us ont pr s: l o la
Flandre,2° notr. e. passe, 30 ros artist~s, 4d les. emplois publics,
50 notre argent, 60 notre securite, 7° noltre Iiberte, ° notre
langue.
En hij zegt nog alles Iniet: « His notis ont pris ... Mais ie
m'arrete ». Ik denk dat die zin moet v!olledilgd worden als voIgt:
lis nous ant pris Ie bon sens. Want dat biJ Walen, d'e zulke
heeft losgezet, is al te tastbaar. Dochbestr~e zelf is zoo ek niet
als zijn mutsken staat. Bij Hem is't b!erekend spel. .
Onderzoeken wij elk verwijt in 'tl bijzonder; zoo kri g'en wij
een denkbeeld van· de geestesgeshiltenis van onze aalsche
broeders.
« 10 lis no us P.fiS I.a Flandre, d1.abont eertes, c'e~ait leur
bien. Mais c',etait aussi un eu Ie noire. »
En dan verklaart de chrijver oat vroeger de Walen in
't Vlaamsche land t'huis wafen, nu ni~t mefr. En nochta sweet
iedereen dat er overal in st.e1en en dor .p
, en ~eer dan ooit ransch
geleerd· wordt. Destree kl agt: « Ues etrblissements publics
sont f1amands. Les petits onctionnq.ires avec Jesquel Ie publicest en rapport, repond nt agres~ive~ent ». En n chtans
zal te Antwerpen een waaf geenen gemeentebeambte, geenen
poJicieagent, geenen trambetliende inl't Fr~nsCh aanspr ken of
hij zal een Franschantwodrd krijgep. De! Vlamingen oesten
hetzelfde eens gaanbeproev~n in 't Walenlland.
Wat zeg ik? In hun eig~n Vlaan4ren ~omen de Vlamingen
duizenden keeren niet in 't Vlaamsch tereclH, wanneer z j op de
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openbare diensten iets in 't Vlaamsch vragen. Overal·komt men
er vee! beter met het Fransch ten rechte dan met het Vlaamsch.
Wat lOU Destree zeggen, moest hij te Antwerpen in een
hotel behandeld worden, gelijk de Davidsfondsers in 1912?
Zij hadden, ter geJegenheid van hun congres, een banket
besteld in een hOtel; er waren daar Vlaamsche dieners en
andere, maar zelfs de Vlaamsche weigerden ons in 't Vlaamsch
te antwoorden of te verstaan, om reden dat « Ie service se fait
en fran<;ais ».
De Walen leeren geen Vlaamsch ; de Vlamingen zetten zich
in 't zweet om Fransch te leeren en te spreken; maar de
Vlamingen ontstelen Vlaanderen aan de Walen! !
20 « Iis nous ont pris notre passe », Nous lesavons laisse
ecrire et enseigner l'histoire de Belgique ... Lorsque nous songeons au passe, ce sontles grands noms de Breydel, de Van
Artevelde, de Marnix, de Anneessens qui se levent dans notre
memoire. Tous sont Flamands! »
lou men niet zeggen dat de Vlamingen aileen BelgH~'s
geschiedenis geschreven hebben? Waar is de Geriache,
Theodore ]uste, Nameche, Kurth, Pirenne?
't lijn dus meest Waalsche Schrijvers die de Walen bestolen
hebben! Het was zeker hunne schuld dat de geschiedenis van
Vlaanderen en Brabant veel gewichtiger en roemriJker is dan die
derWaaischeprovincies. Wij willen dit den Walenniet verwijten.
Gelukkig de volkeren, ,die geene geschiedenis hebben, want de
geschiedenis is meest het verhaal van oorlogen en openbare
rampen. Luik, Namen en Henegouwen waren leenen van den
Duitschen Keizer, die zijne leenmannen gerust Iiet; Vlaanderen
hing af· van den Franschen Koning die het wilde inslokken.
Vandaar de heldenstrijd van Vlaanderen tegen Frankrijk; want
Vlaanderen was het eenige leen van Frankrijk, dat zich niet liet
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opslorpen. Wat de Waalsche gewesten in soortgelijk geval
zouden gedaan hebben, weten wij niet. Wij kunnen toch ter
eere der Walen geene·geschiedenis verzinnen!
Maar de Walen gaan hun verhaal nemen: « II est assez
frappant qu'a Liege com me dans Ie Hainaut ou reclame maintenant des histoires regionales» .Wij hebben nietstegen die
afzonderlijke geschiedenis, en wanneer de Waalscheprovincien
zullen aileen staan, zullen zij zeker de bovenste zijn. Ook
ontkennen wij de glanspunten der Luiksche geschiedenis
niet, al bestaat zij meestal uit den inwendigen ontwikkelingsgang en inwendige beroerten. Henegouwen en Namen hadden
weinig geschiedenis.
Doch waarom wraakt heer Destree het vieren door de
Vlamingen van den Guldensporenslag? Philip de Schoone was
zeker· een der hatelijkste vertegenwoordigersvan dit ancien
regime, hetwelk thans door de Fransche geestgenooten van
Destree zoo verguisd wordt. JUist in 1302 trad hij op als de
eerzuchtige verdrukker van vrijheidsgeest en volksmachL En
nu verbiedtons de socialist en republikein Destree die volkszege te herdenken, aIleen omdat die koning ... een Franschman was.
Om dezelfde reden mochten de Vlamingen in 1898 de
volksjongens van den Boerenkrijg niet onttrekken aan vergetelheid en minachting; want zij ook stredentegen Franschen.
Daarom nem.en de Walen dit kwalijk, ofschoon er ook Waalsche
Boeren of « brigands » medestreden. Ziet men nu hoezeer
Destree de Walen wi! vereenzelvigen met de Franschen?
30 « I1s nous ont pris nos artistes. Le maitre pathetique de
Tournai, Roger de la Pasture, l'un des plus grands artistes du
XVe siecle, est incorpore parmi les Flamands sous Ie 110m de Van
der Weyden ». Waar hebben ooit de Vlamingen geschreven dat
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Van der Weyden"een VI~ming was? ls het hun te wijtendat
de' Ia 'Pasture ziCh zeIt bij de Vlaamsche school inti jfde, die
destijds onze gewesten overschitterde? . . ' . . '
Hoe kinderach,ig zou het niet zijn van wege de Vlamlngen,'
moesfeti zij aari 't j~mken vallen' omdat vele hunner groote'
manneh, een Justus Llpsius, een Mercator, een Papebrochius en
zooveelanderen htinne Vlaamsche namen verlatljnscht hebben?
Erials ietsdergelijks ~ensgebeurdis met ~enenWaal, dan is het
al te \reeL Geerne laten wij aan deWalenhunne groote namen.
Een Gretry, een Roland de Uittre zullen wij eerenzonder meesInuiten. Geene Vlaamsche kunstenaars zullen, b. v.,een bezoek
van den' Koning te Antwerpen te baat nemen om een uitval te
doen tegenhunne Waalsche kunstbroeders, gelijkde Walen
het deden te Charleroi en te Bergen. De Vlamingen, die men
weI eens als ruw afschitdert, hebben daartoe te veel natuur~
lijke kieschheid en zij hebben niet noodig anderen te kleineeren
om zelven groot te zijn.
'
« On peut discuter s'it y a un art wallon» zegt Destree; dat
er eene Vlaamsche Kunst bestaat, betwist niemand.
40 « lis nous ont pris Ies emploispublics. Partant de ce
principe juste: que Ie fonctionnaire est fait pour Ie citoyen et
non Ie citoyen pour Ie fonctionnaire, its ont exige que tout
agent de I'Etat conntlt Ies deux langues, en Flandre d'abord,
dans tout Ie pays ensuite ». - Dit laatste is zoo onwaar dat
de meerderheid zelfs de kennis van 't Nederlandsch niet heeft
willen eischen van de griffiers der werkrechtersraden in 't Walenland, alhoewef zeer dikwijls Vlaamsche werklieden3 v66r
hen zullen moeten verschijnen en het daarom aan sommige
Vlaamsche vertegenwoordigers onontbee,rlijk scheen dat ten
minste iemand dier raden zou Nederlandsch verstaan.
Verder is er nooit spraak geweest de kennis dier taal te
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vorderen van staatsbedienden of ambtenaars- in 't Walenland.
Doch al te waar is het, dat het Vlaamsche land nog vergeven is van ambtenaars, die de taal van 't yolk niet kennen.
Nog vooreenige weken gebeurde het mij dat een Vlaamsche
werkman, zeer verstandig nochtans, mij kwam onderhouden
over eene moeilijkheid, die hij wilde uitleggen aan zijilen
ingenieur; maar deze verstond geen VJaamsch. De werkman
verzocht mij de toedraeht der zaak in 't Fransch te willen opschrijven, wat ik ook deed; dan moest hij met dat briefje bij
den ingenieur gaan. Bij de minste opheldering, welke deze zou.
vragen, zou natuurlijk de werkman bot staan. Wat mij in dit
geval het meest verbaasde, was dat die brave man daarover niet
morde. Zulke vernederingen komen dageJijks met honderden
voor aan de Vlamingen, en gewoonlijk blijven zij onbekend,
omdat de geringe menschen denmoed niet meeT hebben tot
klagen, wantzij hebben van eerst af dien smaad ingezogen als
de Iucht die zij inademen. En dan durven de Walen schrijven:
«~ lis nous ont pris les emplois publics}).
Wat aangaat de verhouding van Walen en VJamingen in
de openbare bedieningen, vooral in de hoogere (want het
schijnt dat de Walen daarop een bijzonder recht·· hebben,
omdat deze, zegt men, den ambtenaar niet rechtstreeks in
aanraking brengen met het yolk), men stelle daarover een
vast, onpartijdig onderzoek in, maar men late het niet over"'aan
de Waalsche bureeloversten; de Vlamingen zoeken in dat
opzicht niets dan de naakte waarheid; deze zal welsprekend
genoeg zijn.
50 « IIs no us ont pris notre argent. Nous' payons tribut
ainsi qu'un peuple vaincu. Ceux qui s'occupent de ces calculs
ardus ont maintes fois pretendu que la Wallonie payait plus a
J'Etat qu'el1e n'en recevaif. /ls ont compare les depenses faites
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par Ie TresorpubJic dans Ie nord et dans Ie sud de pays. Ils ont
dil, que la Wallonie etait sacrifiee. Ce ~ont des etudes coinplexeset d'une etude malaisee. La comptabilite etant unique,
iI est perilleux de distinguer dq.nsies recettes la part des deux
regions et quant aux depenses iI ne suffit evict"emment pas
qu'urie depense soit faite en Flandre pour qu'elle soit au
benefice exclusif des Flamands. Je n'ai pas besoin, par
exemple, de rappeler I'interet enorme de nos centres industriels
a voir amenager convenablementle port d' Anvers ».
In deze regels begint schrijver met iets vlakaf te bevestigen
endaarna heweert hij dat hij er niets van weet. Watde betrouwbaarheid betreft van die ongenoemde cijferaars (Us ont compare,
Us ont dit) zij schijnt zeer zwak, want sedertdien hebben, op
een antivlaamsche vergadering te Brussel, .W.aJen zelven aan
hunne stambroeders den raad gegev"en dit potje maar gedekt te
laten,vermits het zou blijken dat het Vlaamsche land veel me.er
aan den Staatopbrengt dan het Waalsche.
Ooch om een staaltje te hebben van Waalsche wetenschap
en redeneerkunst, laten wij Destreevoortpraten. « Mais quoiqu'i1 en soit, des observations quotidiennes peuvent nous demontrer que la Wallonie est moins bien traitee ». Dus, hier is
hij meer zeker, en die zekerheid steunt hij, niet op officieele
cijfers, maar op hetgeen hij voor oogen ziet: « II suffit de
rappeler les grands travaux publics 'en souffrance ou en projet.
II suffit d'aller de BruxeUes it Anvers, de Bruxelles it Charleroi
et de comparer. II suffit d'opposer les gares de Charleroi etde
Liege, it la gare de Bruges, comme une eglise, ou it la gare
d' Anvers, comme unpalais, II suffit d'ecouter chaque hiver les
lamentations de nos industriels wallons it qui l'Etatne
fournit .pas les wagons reclames.» Hlj vergeet te zeggen
dat, zoo de spoorhallen van Brugge en Antwerpen prach-
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tiger gebouwd zijn, dit eenyoudig hierbij komt dat die
steden in dit opzicht het iangst verwaarloosd werden; wat laatst
gebouwd ",erd, is doorgaans het schoonst. En is Destree eens
aan de Vlaamsche nijveraars en handelaars gaan vragen of zij
's winters meer wagens kregen dan de Walen?
Van Vlaamsche zijde werd gewezen op de dichtheid van
het spoorwegnet in Henegouwen, op het groot getal postontvangerijen van hoogere klas in de provincie Namen tegenover de provincie Antwerpen, op de regeling van de prijzen
der pleziertreinen, welke zoodanig is dat men van Luik en·
Namen goedkooper kan naar de zee rei zen dat uit Oost-Vlaanderen. Op al zulke feiten willen wij niet ingaan ; doch eene
beschouwing slaat alles neer wat. Destree aanvoerde: werden
de Walen besto"len, dan werden zij het door Walen. Want- de
hoogere besturen, wier macht zoo groot en zoo bestendig is,
zijn overheerschend Waalsch en franschgezind. Wat de ministeries aangaat, daarin stond het Waalsche element steeds
boven . het Vlaamsche, alhoewel de katholieke meerderheid
voor 2/3 uit het Vlaamsche land kwam.
En at die mannen hebben de Walen hun geld afgenomen !
« lis nous ont pris notre securite. » ja, lezer, qe Vlamingen
willen de Walen overleveren aan de Fransche en Pruisi~che
legers, die zouden handgemeen worden in het plein van
Fleurus, terwijl Vlaanderen zou buiten schot blijven. Vroeger
hebben wij reeds gezien dat wij de geschiedenis ten behoeve
der Walen zouden inoeten hergieten; waarom lOuden wij ook
de aardrijkskunde van ons land niet kunnen omdraaien en
maken dat Vlaamsch-Belgie in 't Zuiden Jigt?
Antwerpen, klaagt men, is versterkt ; Walenland Jigt open.
- Bemerkt wei dat Chazal en Frere-Orban de «embastilleurs})
van Antwerpen waren, en dat de VJaming Beernaert de ver-
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sterkingen van Luik en Namen deed bouwen. Doch hier en
ginds was Brialmont de groote opbouwer. Ook al een, die
Walenland wilde slachtofferen.
Verder gromt Destree dat onze oorlogstoerusting onvoldoende is. Walenland zou moeten gedekt zijn door een landJeger van socialistische opvatting : 200.000 Walen zoudendan
Walenland verdedigen. Ooed zoo; dan. zoudeaozij waarschijnlijk het Fransche leger te gemoet trekken met hunne ... hanevanen en. ~. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Wij hopen
integendeel dat, mocht Frankrijk nog eens ons land willen
overrompelen, onze Vlaamsche jongens aan de Waalsche grens
zullen staan om den gemeenen vijand te keeren.
70 « Iis nous ont pris la liberte» Hier valt de schrijver volop
in deantiklerikale politiek : natuurlijk ontnemen de katholieken,
meest Vlamingen, de vrijheid aan Iiberalenen socialisten in
meerderheid Walen. Inderdaad berooven zij ben van de vrijheid,
anderen te verdrukken, de kloosterlingen te pJagen en uit te
drijven gelijk in Frankrijk, door chrii$tene huisvaders eene
antigodsdienstige school op te dringen I; gelijk de antiklerikale
onderwijzers in Walenland nog onlangs verklaarden, is onzijdigheid hun niet genoeg, het is hun te doen om de vernietiging
der godsdienstige school en der godsdienstige gevoelens zeh'en~
Doch laten wij het politiek'gekijf terzij, daar krijgen wij aile
dagen genoeg van tot over de ooren. Maar't schoonste van al
is dat juist minister Hubert hier de volle geut krijgt alsof die
Waal, uit haat tegen de Walen, de socialistische scholen van
Henegouwen zou van toelagen beroofdhebben.
70 « lis nous ont pris notre langue»; dat wist ge niet, eh
Vlamingen. - Doch de schrijver doet er wat. af: « Plus exactement, ils sont occupes 11 nous la prepdre. Nous ne connais·
sons que la menace et l'humiliation »' Ennu zoudt ge vragen
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waarin wij tach wei mogen bezig zijn. de Walen hunne taal te
ontnemen. Luister: de minister van Spoorwegen heeft in het
Treinboek durven Nederlandsch naast Fransch drukken, zelfs
in 't Walenland heeft men op de openbare gebouwen, tot
gemak der menigvuldige Vlamingen, Fransche namen durven
vertalen, en die vertalingen « sont agac;antes pour les WaHons,
parce qu'elles sonf I'affirmation permanente de la conquete. »
In die woorden is de overmoed tot krankzinnigheid gedreven
en bij zooveel verwaandheid zou het den Vlaming gaan de keel
uithangen nog langer met zulke Walen iets gemeens te hebben.
En dit armzalig feit, dat voor de Walen zeker niets hinderJijks inheeft, aanziet Destree als het eerste begin van de verdrukking, ja van de vernietiging van het Fransch door het
Vlaamsch. «un beau jour Ie fiamand, s'affirme en maitre; iI
revendique Ia premiere place qu'i1 appelJe l'egalite ; Ie franc;ais
n'est plus que tolen~. Enfin Ie franc;ais sans .cesse anemie,
diminue, proscrit, disparait. » Het is er mee gedaan.
En op dien lOtten praat steunt Destree zijn besluit dat men
van nu af het Vlaamsch moet te ke~r gaan. In den grond is dit
de taal van aile dwingelanden, het «Principiisobsta )) waar-:
door zij aile recht en vrijheid bij anderen willen wurgen uit
vrees dat dezen hen zouden bovep 't hoofd wassen. Men heeft
wei eens geschreven dat de Zuidervolken het echt begrip en .
vooral de praktijk der vrijheid ontberen, Destree schijnt die·
bewering te willen waarmaken.'
Doch herinneren wij ons dat Destree wetens en willens
overdrijft ; hij bekentbet ; « peut-etre ai-je a certains moments
exagere Ie mal ». Die overdrijving was noodigom den koning
te doen gelooven' dat het gemeend was met de « scheiding»,
dit schrikwoord voor denvorst.
Destreeheeft, met veel zoetsappigewoorden, den koning
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.de eer aangedaan hem te aanzien als ben zwak hoofd. Hij ZOU
ieker bij Leopold II met zulke kind¢rachtige redensniet afgekomen zijn.
Opmerkelijk is het dat, sedert IKoning Albert in zake het
schooiwetsontwerp
Schollaert toegafI aan de bedreigingen der
•
tegenpartijen, de sociaIisten verscheipene malen hunne plannen
bouwden op de veronderstelde zwakheid des Konings. Dit
was heel zichtbaar bij hunne algeme~ne werkstaking van 1913.
Gelukkig bleek onze jonge vorst sbdertdieti vaster te staan.
Maar in 1912, toen Destree zijn «Iopen brief» of brandbrief
uitgaf, was dit nog niet gebleken.IDaarbij schreef Destree
onder den invloed der razernij en wanhoop die de socialisten
aangreep na hunne neerlaag in del kiezingen van 1912. Het
was er hun alsdan om te doen den Itriomf der katholieken te
storen door 't een of 't ander vervaarJijk spook. Best konden
zij bij het in minderheid antiklerikal~Walendom het rasgevoel
tegen de Regeering opjagen. Daardoor ook beoogden zij
tweedracht te zaaien in de katholiek~ partij ; want zij louden
door dien Waalschen brand de kat~olieke ·Walen verplichten
tegen de rechtveerdige eischen kuhner Vlaamsche· partijgenooten in te gaan.
Bij het uitvoeren van het plar heeft Destree de gewone
methode gevolgd der socialisten, (~ie, alszij volop bezig zijn
metbrandstichten, zich zeer onnoo~el houden en ... vaststellen
dat het brandt.
Op Destree's Ieugenschriff w~rd geantwoord door WiI~
diers en anderen; toch hebben de Vlamingeri weinig acht
gegeven .en eens. even de sChoude~s, opgehaald bij zijn denkbeeld van bestuurlijke scheiding. Q1:ij hadden ongeIijk, want
a:ls schrikbeeld en afdreiging kon Idie gedachte afbreuk doen
aan hunnezaak.
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Is Destree's plan gelukt ?
Oat er eene zekere Waalsche beweging ontstaan is, kunnen
wij niet loochenen. Wei is zij oppervlakkig; maar gevoed,
geJijk zij was, door de antiklerikale driften en aangeblazen door
den republikeinschen en revolutionairen trek der socialisten
tot Frankrijk, is zii hier en daar in vlammetjes uitgeslagen.
Zij is de hanen-beweging geworden. Onder het momsel der
verdediging van Waalsche rechten, dienooit bedreigd waren,
streeft zij 10 naar de handhaving def overheersching van het
Fransch in Vlaanderen, omdat zij daarin het middel ziet tot
overheersching voor de Walen zelven, 20 naar een on vaderlandsch samenheulen met Frankrijk.
Doch meer nog dan die twee strevingen is er bij de
Walinganten politieke komedie in 't spel, en tot hiertoe bJijkt
niet dat de meesten hunner het ernstig opnemen.
Of Destree en zijne medeschreeuwers iets gewonnen
hebben bij den Koning, weet ik niet. Hopen wij dat de jonge
vorst niet sprietoogde bij Destree's welsprekenden onzin.
Op denzelfden voet moeten wij stell en het gezegde van
minister Hubert bij een officieelen heildronk : « Nous ne serions
pas Belges, si nous n'aimions par la France. » Is hier slechts
spraak van een gewone liefde, dan zeggen die woorden niets ;
evengoed kunnen wij bevestigen, dat wij geene menschen
zouden zijn indien wij niet aile menschenbeminden. Maar
Hubert's woorden duiden ongetwijfeld op eene biJzondere liefde,
die de Belgen aan de Franschen meer dan aaQ de andere
volkeren zouden toedragen; zoo bevatten die woorden eene
nationale leugen en een natiQnalen flater. Immers de zij meest
klaarziende Belgen koesteren geene voorliefde voor Frankrijk,
en indiendeze.bij sommigen bestaat, dan moet dit toch niet in
naam der natie bevestigd worden.
(Wordt vervolgd.)

OVER KERKMUZIEK
E. H. J. Van Nuffel, bestuurder der Kerkinuziekschool teMechelen.

(Cantica Sacra, Pars Prit'd opus 13. Cantka Sacra, Pars
Secunda opus 14. Missa: in hon()rem S: S. Trinitatis.) (1)
Wanneer wij binnentreden in onze kerken, ontsierd met gebreken
nqar zuiver-esthetische en godsdienstig-Jsthetische inzichten, want
dragend de gevolgen die noodzakelijk voort~loeien uit een smakeloos zien
en een onbevoegd begrijpen van schoonheid; wanneer wij er torsen zien
aan · Iithurgisch heropleven enaan kerkmuziek - eerherstel als· aan de
beenderen van een geraamte waarinde res*ctievelijke piaats niet wordt
teruggevonden, - wanneer wij v66r ons, de zeifstandigheden van die
eeuwenoude kerkeJijke schilder-, beeldhou~-, bouw-, Iiturgie- en muziekkunst uit hun gemeenschapskunstig verband zien gerukt, danzakken
moedeloos de handen en zuchtend rijsfde vraag : « Wie blaast daar leven
in? ».
Wie gaat d~ geest zijndie de goddelijkediensten herscheppen zal tot
(1)' W~chten nog op uitgaaf .: een Vier$i~mmige Mis, Te Deum,
Geestelijke liederen, Kantate voor . koor, soli en orkest:

278

OVER KERKMUZIEK

eenlith\lrgisth sctiouwspel, w?ar, jl1gemeenschap,kun$ten en vblk'zulleit
mee1.eyen als de!Zorati~f-handelende factoren ?
Bil velen met goeden wi! bUjft de daad niet uiL le~~r,. in de maat van
iijn weten, heelt en kuischt aan 't ontvleeschde Iidmaatdat, gebroken en
bestoven doofDnachtzaamheid del' tijden,dkhtst viel· i zijn bereik.
. ,Oribewusteijver, heIaa;;, die niet kent debes~emmingvan die
eeuwenoudeschatten !
Welk verstand zal dat werk begrijpen en regeeren ~. Wie zal rich ten
met een geest die kent, opdat geen linkerarm worde] rechts gepJaatst,
zooals in 'f)wninginnelijk onzer Vlaamsche Volksverteding?
Dat hii', die in de puinen van die kerkeJijke kunste!n nog de bestemming van die kunsten lelen kan in hunne oorsprOnkelijlke gemeenschap,
dat hij het besture en richte !
Hij aileen, kan dat !
Is het misschien uit gebreke aan dien geest, dat er tot heden dikwijIs
ordeloos, onmethodisch en onesthetfsch wordt gehandeltl in onze kerken ?
Kan het waar zijn, dat een beeld, op zichzelfschJon, niet hoeft te
beantwoorden aan een bestemming ?
Kanhet waar zijn, dat een schilderwerk, naar kleur] en afmeting, niet
hoeft te worden opgevat naar de ruimte van een bepaalde piaats ?
Kan het waarzijn, dat aIleen de afmeting, en niet be vorm van het
altaar moet harmonieeren ·met zijn midden?
,
Kan het waar zijn, dat de kerkmuziek buiten haar r~spectieveIijk ver·
band mag worden beschouwd, aileen met inzichten van ~e zuivere kunst ?
Kan het waar zijn, dat in oudere tijden, aI die kun~ten niet werden
opgevat ineen geest, en niet samenspraken in een harm~nie van gemeenschappeJijk streven ?
.
Dat hij die in de puinen van die kerkelijke kunsten\nog de bestemming van die kunsten Jezen kan in hun oorspronkelijke gemeenschap, dat
hij het beantwoorde.
* .

••

Althans «schijnt ~ het maar te zijn, dat het kunst-{verk buiten ziju
midden mag beschouwd, met inachtname aileen van eerireligieus karak~
ter, zonder hetwelk het kunstwerk, ja, geen « religieuze !» kunst kan zijn.
Hoe de poiyphonie er zou uit zien,. moesten de godsclienstige kunsten
in hun geheel, ontworpen worden in de zin van strenge gemeenschap,
opgevat in een geesf, weten we althans niet Misschie~ .. werd haar het
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burgerrecht ontzegd. Zeker werd zij gekneld in vormelijke banden waarin
rtoodzakelijk dient gebonden dat, wat deel uitmaken wi! van een gemeenschap.
Aanvankelijk staat de toonkunstenaar - zooals de andere kunstenaars
als een eenling vrij, aileen beheerscht door een geest van religiositeit,
het algemeen karakter van den eeredienst, en - zonder te zijn weerhouden door het medezeggenschap van andere kunsten - staat hij aileen
gebonden aan zijn tekst.
Daamit trekt hij een muziekkunstwerk op, zoo hij 't vermag, en
bouwt daaraan volgens de algemeene wetten van de muziekbouwkunde,
zooals een kantatekomponist bouwt aan zijne kantate.
Een klaarafgeteekende, door vaste rythmische of melodische motieven sterkgeschraagde muziek-architecturale 'lijn moet dan het geheei
omsluiten. AI wat er, noodgedwongen gezien de tekst, zal doorgeweven
en aangepast worden, hoeft doelmatig aangewend, op een wijze die de
muziek-architecturale Jijn ongebroken laat, ja, levengevend voigt in
haren loop.
Zoo bouwt hijeen muziekkunstwerk. Hij bouwt een muziekkunstwerk van religieuzen aard.
Van dergeJijk standpunt uit hebben wij het kunstwerk te beschouwen
Aan dergeJijke wetten dient het getoetst.
¥ *¥
Het karakter van een kunst is een zeer afgetrokken iets en in mime
ma,itsubjectief. Bepalen gaat bezwaarlijk !
Wanneer wij een muziekaal werk willen toetsen aan een maatsta:f
van religiositeit, dan is die maatstaf, de smaak die wij opdeden in de
kerkelijke diensten, waar wij muziek hebben ',meenen te voelen harmonieeren met de godsdienstige atmospheer van de kerk.
Wanneer we aan Gnzen bescheidenmaatstaf de kunst meten van
E. H. Van Nuffel, dan gevoelen wij ons geoorloofd te zeggen, dat zij de
hoogte van dien maatstaf bereikt.
Wi! het zeggen, dat kerkmuziek iets zoo verschillend is van koncertmuziek, dat het met deze laatste niets gemeens hebben mag?
Nee!).! Het dissonante en hetkromatische bestanddeeJ der koncertzaal
voeren wij met gerust geweten binnen de murert ook van het kerkgebouw,
aangewend echter op een manier die tred houdt met het kerkelijk
,katakter.
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Voor hen die meenen mochten dat kerkelijke kunst wars is van
mod erne bevindingen steekt daar het geheim.
Hetgeen we hier onder hand en hebben van E. H. Van Nuffel, zouden.
we, naar de wijze van stemmenaanwenden, kunnen rangschikken in
soorten, als: Gezongen harmonische zetten, versierde harmonische zetten
en polyphonie.
De kerkeJijke muziek van E. H. Van Nuffel is van de belangwekkend. ste die we dezen laatsten tijd in het kunstraam zagen uitgestald.
« Belangwekkende » of « interessante)} muziek, roept voor ons, verwende, ja, ziekverwende moderne hoorders en kunstbeoefenaars, dadeJijk
een trits van aangrijpende aardigheden voor den geest : « dichte stemmenstrengeling », «pakkende dissonanten '," grillige effekten ».
In den zucht naar nieuw, of liever naar « modern » zijn, worden we
dan belegerd en aangejaagd door het «moeilijke» en het« buitengewone ».
die van Iieverlede onder de holste vormen binnendringen in het kunstwerk.
Ligt het belangwekkende van een kunst niet de waardigheid waarmee zij een algemeen bepaald gevoel trouw uitdrukt in klanken, lijnen of
kleuren, waarin de kunstenaar dan den stempel drukt van zijn karakteristieke noot ?
Wanneer wij spreken van het "belangwekkende» in Van Nuffel's
kunst, dan vinden wij die tot in zijn eenvoudiggezongen akkoorden van zijn
motetten, waar hij met een warm gevoeI, in mooie toonschakeeringen
vierstemmig een diep religieuze overweging uitzingt.
Warmte mist die kunst nergens. Ook de polyphonie, die van technisch
standpunt uit, de schaduw va'n een tekort niet ontduiken kan, zit gehuld
in een religieuzen en edeimuziekalen toon.
Daar is niets onedels in dat werk, geen maat die niet door den gloed
van een sterk voelend temperament I:;; gegaan.
Vee! oorspronkelijks vinden wij in,zijn streven naar trouw tekstuitbeelden. Waar menig modern toondichter zou hebben geschaad aan de
serene Iucht onzer kerk, wordt het hier een gelukldg pogen, beheerscht
door een bewust, gewetensvol en verantwoordelijkheidsvoelend religieus
gemoed dat blijkbaar het gansche werk behee.rscht.
Wie ook beter, dan zii, die dag in dag uit, leven in die religieuze
stemming, er mee een geworden zijn door het Heilig Misoffer, door
dagelijkscbe gebeden en door gestadige overweging, zullen, in zieh

in
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dragen, den onmisbaren maatstaf waaraan't gevoel dient gemeten, wanneer het zich uitspreken wil in kerkelijke kunst.
Voor den priester-kunstenaar Jigt wellicht een mooie taak voorbehouden; want die alles omvattendegeest die het inrichten onzer kerken
zal moeien beheerschen om al de factoren terug te voeren in een strenge
gemeenschap, zal naast een groote verscheidenheid in kennissen in zijn
ruimdenkenden geest .ook moeten dragen «die» bezieling, die enkel
spruiten kan uit een leven van mystisch beschQuwen.
E. H. VanNuffel's kunst is niet gemakkelijk in de uitvoering. Toone
dichter schrijft vierstemmig. fIjj doet dat voor gemengd koor. Hij doet
het niet minder voor geJijke stemmen.
Hij, die de uitrustilig onzer hoogzalen kent, ziei dadeJijk groot bezwaar tegen 't binnenvoeren van vierstemmig versierdezangen en meer
nog tegen vierstemmige polyphonie.
Polyphonie is de kunst die twee of meeir melodieen bij elkander
aanpast, derwijze dat deze aangepaste melorieen, individueel vrij in
Imnnen loop en een gansch onafhankelijk karak~er dragende, in het geJijktijdig zingen toch volkomen harmonieeeren.
De vraag werd meermalen gesteld, door zeer beproefde toondichters
met gezag, of er dan toch op onze dagen buiten polyphonie geen heil
meer bestaat.
't Heeft er althans zoo wat den schijn yap. Wij zien dan ook weI
eens een muziek opduiken die polyphonisch is geschreven maar niet
polyphortisch is gedacht.
Luidt de wet niet, dat er heil is voor allen die 't goed meenen ev
schrijven zoo ze den ken ? Polyphonisch schrijyen kan een behoefte zijn
wanneer het gemoed ook polyphonisch voelt. Wie echter niet zoo « voelt »
en toch zoo schrijven « wi! », loopt gevaar « onwaar » te worden in zijn
kunst.
De polyphonie van E. H. Van Nuffel b/ijkt me, de adequate uitdrukking vaneen polyphonisch denken.
E.H. Van Nuffel bovendien, beschikt, dank aan een nog jonge, van
hoogerhand gesteunde stichting, over een del' :besttoegeruste en bestgeschoolde kooren dIe wekennen.

282

OVER KERKMUZIEK

Hij mag dus stout zijn in zijn durf. Hij mag vrij ontplooien, zijn
trotseer~ alles.
Hij doet het dan ook in menig polyphonisch bewerkt motet, in zijn
majestueus Te Deum en in ziin Missa in Honorem S. S. Trinitatis.

koor

Een mis is een libretto met zeer ongelijken tekst, waaruit het Credo
wei als de « ezelsbrug » mag wordenbeschouwd.
De eerste vraag die wij ons stell en is : of het Ordinarium een geheel
moet vormen in de opvatting van de toondichters? Naar ons be scheid en
oordeel is dat niet een vereischte. Praktisch aithans niet, daar. de tijdruimte tusschen de onderscheiden deeJen in, te breed is om een indruk te
Jaten voortheerschen opdat hij praktisch zou worden gevoeld.
Theoretisch kan het en is het niet zonder belang.
DenkeJijk heeft E. H. Van Nuffel er naar gestreef4' Hij legt aan den
grond van ieder deeI eenzelfde thema, dat weI in eenige maat vervormt
naar rythme- en tekstomstandigheid, maar telkens klaarkennelijkoptreedt.
DergeJijke mis zouden we kunnen « cyclisch "noemen. Het cyclische
heeft hier op vele cyclische- en thematische bewerkingen voor, dat het
thema bij iedere verschijning zeer goed kenneIijk is en dus een rol speelt,
wat niet het geval is bij cyclische- en thematische bewerkingen waar de
omvorming van het thema soms dwingt naar een vergrootgIas ?
Moest het geheelniet volstrekt een eenheid vormen - naar muziekalen
verstande, de onderdeelen moeten althans in hun eigenaardig karakter,
een ges\oten eenheid uitmaken, waarvan de indeelingen, niettegenstaande hunne verscheidenheid naar tekstbeteekenis, moeten groeien tot een
gebonden- en gesioten vorm, naar de algemeene wet der muziekbouwkunde.
Dat gesioten geheel onderstelt de on(ilfgebroken Jijn van af het begin tot aan het einde, groeiend in gevoe\ en in technische spanning,naar
hierboven aangegeven vereischten.
.
Hoe onhebbelijkongelijk ook een tekst zijn moge,de toondichter
heeft hem te kneden naar zijn wil, die in dengeest een phm aflijnt voor
een ononderbroken kunstwerk.
Hieraan voldeden tot heden zeer weinigen, en 't is wei daar de oorzaak dat de meeste « Gloria's » en « ,Credo's »meerhet uitzicht vertoonen
van aaneengeplakte motetten, dan weI van eeneenheid.
Met de storende traditioneele cadenze na iedere zinssnee en de geeik-
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te, in der eeuwen nagebootste rythmen voor bepaalde zinnen als « Quoniam ... » e. a., heeft E. H. Van Nuffel willen afbreken zonder er echter
volkomen in te slagen. Ook missen we in « Gloria» nog de muziekarchitecturale Jijn die alles overspant en over het midden heen, ononderbroken
stijgt en groeit naar het einde.
DenkeJijk lag die volstrekte eenheid ook niet in het plan van den toondichter, want « het Credo ", met zijn beurtzang tusschen polyphonie en
Plain-Chant staat ruggewaarts tegenover dezeopvatting (1). AI zijn er de
aansluitingen van Plain-Chant en polyphonie met de uiterste zorg gevoegd,
toch voelen we ons he en ~n weer geschokt door die gedurige omwenteling
van muziekaal karakter, en vinden we niet de gestadige ontwikkeling van
een organjsch uit mekaargroeiend lichaam.
,
Van dergelijke ontwikkeling vinden we - zonder in 't minst te willelJ
vergelijken - een treffend voorbeeld in de Groote Mis van Diepenbrock.
Van technisC'h standpunt uit, staat die mis zeer hoog, met een zeer ontwikkelde - ook te zeer gewaagde - stemmen techniek en polyphonie, een zelfstandig zeer ontwikkeide en meteen uiterst b¢langwekkende orgelpartij.
Diepenbroch bouwt hiermee zijn «Gloria» en zijn " Credo» tot een
organisch geheel, dat ononderbroken voortgro¢it tot een eenheid.
Wall.neer we ons eenmaai op dat standpunt stell en - en 't dunkt ons
wei ~et goede - mogen we zeggen dat dM " geheel ') in de Missa in honorem S. S.Trinitatis, onvoldoende in «G,loria» en geheel afwezig is in
«Credo '>.
't Is waar dat de tekst van het « Credo» zich kant zet tegen dergeJijke
opvatting. De kunstenaar echter heeft die starheid te beheerschen en te
piooien naar zijn wi!.
De technische kracht schiet E. H. Van Nuffel geenszins tekort, want,
al vinden wij in zijn polyphonie bij poozen weI een te-zwaar-op de hand en
hier en ginds een gemis aan spanning, die door de wrijving van planeerende toonen tegen wentelmelodieen zoekt naar een uitweg die bij het ontspringen een gevoel geeft van ontlasting na een pijnlijke verlossing, t6ch
vinden wij in het diepste van zijn muziekaal denken, de noodige warmte,
het majestatisch en het zeer verscheiden rythmisch gebaar, dedosis techniek inde waarborgende maat aanwezig,omGezen stap naar grooter en
grootscher in de religieuze muziekkunst, vooruii te brengen, aan de hand
(1) Een andere. Mis welke ik bij gelegenheid van E. H. Van Nuffel
hoorde, komt deze zienswijze meer nabij.
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van zijn extni-gemonteerd koor, dat hem het tasten en zoeken mogelijk
maakt en bovendien door benijdenswaardige volmaaktheid in uitvoeren,
met allen glans zijn heerlijke kunst praesteeren kan.
Indien het waar « schijnt", dathet kunstwerk buiten zijn midden
mag worden beschouwd met inachtname van een religieus karakter,
zonder hetwelk het kunstwerk, ja, geen r'eligieuze kunst kan zijn, is het
althans ook waar, dat de kunst van E. H. Van Nuffel, binnenhet kader
van den Iithurgischen dienst een waardig decorum is fn den geest van het·
geheel. - Dit, in weerwil van menig pogen van andere - bezonder
uitheemsche - moderne komponisten, die een stap waagden naar voren en
door hun vernieuwen ons in stemming voerden buHen. de godsdienstige
athmospheer.
Deze kunst is gaaf religieus, gegroeid uit een gemoed en geJeid door
een opvatting die gericht worden door het ideaal van grootschheid eener
pontificaJe brtoogingin de Mechelsche kathedraal.
Wanneer men bij dergelijk vertoon, den luister ziet van een veelbewogen ononderbroken handeling van een taliijke assistentie in devoteliike houding, de archai'sche kleur van kanunnikengewaad, den aandrang
van de massa binnen de beuken van die imponante kerk en dat alles beheerscht door myter en staf onder roodveloeren hemel die statig rijst
naast het hoogaltaar, dim V(~elt men als een geheimzinnig opgewekte
herinnering aan dingen uit vroeger eeuwen, dingen die men nietkent,
maar waarvan men graag denkt dat dit er wel een waardig tooneeI van
uitmaken zal. Dim vraagt ons modern gevoel naar een 'grootsche uiting
van een kunst die dit alles moet beheerschen, doordrenken en smeieren
tot een gebonden eenheid, een kunst die aanpast .bij dien geest en eensluidend kUnkt met den klank van den godsdienstigen luister.
Dat gevoel heeft voldoening gehad bij het hooren dezer kunst.
*

Hoe de polyphonie er zal uit zien, moesten de godsdienstige kunsten,
in hun geheel, ontworpen worden in den zin van strenge gemeenschap,
opgevat in een geest, weten we althans niet. Misschien wei werd
haar het burgerrecht ontzegd, misschien werd ze gekneld in vormelijke
banden waarin noodzakelijk dien t gebonden dat, wat deel uitmaken wi!
van een gemeenschap.
We weten alvast tot ons spijt dat ertot heden armoede is aan kerkeHjke kunst en niet het minst aan muziekkunst, ot'ndat er eenerzijds te
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welmg esthetisch illzicht is in de bestuursorganismen onzer kerken en
omdat er anderzijds te weinig ware kunstenaars zijn die dan ook ijveren
willen voorkerkelijke kunst.
Het eerste is een principieeele fout die zal verdwijnen, wanneer
onze priesters in hunne voorbereiding tot het priesterlijke ambt met de
noodige esthetische .inzichten worden verrijkt, noodig in het bestuur
h\1nner kerk.
Het tweede gebrek groeide uit het eerste, want geen enkel « kunstenaar ». kan zijn inzichten doen gelden bij een bevoegd lichaam en nog
het meest staat een toondichter-kunstenaar onmachtig bij die gapende
leemte.
Het is van sociaal-standpunt uit een mooi gebaar vanwege een kunstenaar, wanneer hij zijn verbeelding en zijn techniek beperkt en inkrimpt
naar de vereischten van onze onbeholpen hoogzalen, maar het is ook geen
« wonder" dat onze echte kunstenaars zich in kerkelijke kunst niet uiten
~ willen" zoolang ze door deze onbeholpenheid zich verplicht gevoelen
tot stremming in het ontplooien van hun gevoels- en opvattinsdrang. (1)
MogeIijk groeit er uit een midden als deSt. Romboutskerk, een
opvatting die dan de inzet wordt van een degeJijke organisatie en dringen
zal naar onverwijlde algemeene invoering daqfVan.
Wie gaat de. geest zijn die de goddeIijke diensten herscheppen zal
tot een lithurgisch schouwspel waar, in geweenschap, kunsten en yolk
zullen meeleven als decoratief-handelende factoren ?
Zal de kunstenaai de leven-wekker zijn van die geest ?
Of wordt die geest, hijzeJf ! ?
FLORIS VAN DER MUEREN,

Leeraar aan de " Hoogeschool voor Vrouwen •

(1) Lees te dezer gelegenheid het verslag dat E. H. Van Nuffel
indiende bij het Congres te Tourcoing. (Affligi1'em's Lith. tijdschrift).
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VICTOR JACOBS. Uit het verledender Antwerpsche
Balie: De Con/rerie van Sint Yvd en hadr jaar/eest in
1674. - Antweroen, J. E. BUSCHMAN MDCCCCXVI.
Met de vroomheid die past bij 't benaderen van alles wat heel schoon
is, doorblaren wij. dit boek, dat ie midden van den wereldoorlog een
Vlaamsche triomf was van de kunst. Zelden of nooit kwam van Buschman's
pers ~en bundel zoo stralend van schoonheid in zijn geheel en in zijn kleinste
onderdeelen: formaat, omslag, papier, letter, kleut, platen, indeeIing,,
rangschikking; aIles inprimil.
Zulk een vreedzaam thing of beauty, rijzend uit de morsigste bloedfurie van aIle tijden, is weinig mindel' dan een mirakeI.
En dat is bewerkt door den wonderdoener,die heet Mr Victor Jacobs:
zijn pen en zijn dageIijksche wandelingen naar den eenigen drukker, die in
Belgie kon uitvoeren wat hij wenschte, hebben het verricht.
Mr Victor Jacobs is hoofdman d~r «Confraternitas Sancti Yvonis ~,
en aan zijn medeleden heeft hij deze shidie' " uit broederlijke genegen-
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heid opgedragen, als een familiaal herdenken i'!an onze vrome voorzaten
van Magistraat, Balie en Notariaat ».
.
Familiaal herdenken !. .. En de voorbeeldig-literair versneden pen van
dezen advocaat, die, om waardig hoofdman te.wezen van zijll Confrerie,
een a'lIes naspeurend historiograaf is geworden, gaat aan 't schrijven over
denSt. Yvodag van 1674 binnen Antwerpen ...
Ze schrijft over: algemeene ~oestanden met betrekking tot het ontstaan
van het gild; over inrichting, lidmaatschap, I~dental, taalgebruik; over
de jaarlijksche godsdienstige pJechtigheid, voorbereidsels tot de feestviering, in de kapel en in den ommegang van St. Jacobs, de plechtige mis
met Latijnsche oratie en muziek, het offer en de vereering der relikwie,
het historiek van die relikwie ; over het leven van St. Yvo, zijn verblijf in
Bretagne, den eeredienst hem gewijd in Frankrijk, en in Belgie (te Antwerpen, Mechelen en Leuven) ; over het feesirriaal, het wijnliuis «den Robijn»,
de 'eetzaal, den maaltijd ...
Ze schrijft.. En in pJaats van te schrijven zocals het de kroniekeerende
titels verwachten doen, geschiedkundig verhalend zonder meer, heeft ze
al schrijvende een vizioen verwekt van Oud-Antwerpen, zooals we er uit
de 17e eeuw nog geen bij benadering hadden, en zooals we er voor de 16e
eeuween even kostbaar bezitten in Van den Oever's Geuzenstad.
En de pen van dezen advocaat kon zoo schrijven.eenvoudig omdat
onder de stoere stu die die zijn hoofd zich heett getroost in den tijd van
rust na den arbeid, die anderen met onbesproken recht verrent~nieren
mogen in zalig niets-doen, zijn hart is aan't gloejen gegaan van een tweede
jeugd, die de Hefde voor zijn arnbt en zijn vak en zijn Vlaamsch heeft
weten te adelen tot een Jetterkundige kunst van bezonken stevigheid, die
'k thans bij geen tweeden Vlaamschen Meester in de Rechten onder ons
aanwezig weet.
Van ernst en van jool, van statige plecht en van schalksche speelschheid, van strakke wetenschap en van malsche levensvreugd, van biddende
ingetogenheid en van tafelenden lust: van alles wat onze oud Vlaamsche
zede tot een vol- geschakeerde heerlijkheid veronsterfelijkt, geeft dit
boek u proefjes om te smekken en tehersmekkyn in Iiterair genot.
Wat zal ik nu kiezen ter aanhaling? Kom, want het zou toch nog eens
de moeite loonen onze Vlaamsche pastoors van 't Mechelsche in huldestoet naar den Rosier te zien komen - Rosier, Vlaamschc Zijde, waar ze
twee vliegen in een klap kunnen sIaan. Maar hier bedoel ik een pastoors-
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processie van dankbaarheid, met den Vlaamschen huldebrief van Kardi·
naal Mercier alseen vaandel voorop, naar Vader Jacobs' patriarchenstede;
en wei om deze preek over {( St. Paulus' Credidi propter quod locutu~
sum ... » :
« De Godsdienst leert het recht.
Het recht is het woord Gods.' De predikant en de rechtsgeleerden zijl1
dragers van hetgoddeJijk woord: het Recht. De waarheid is de eerstE
naam van God, de Gerechtigheid is de tweede.
Niet aileen in hun ambt en in hun beroep moeten de edele toehoor·
del's waarheid en gerechtigheid bedeelen~ in elke fevensdaad hoeven zi.
die rond te dnlgen.
Zij hebben de kracht van hetwoord. De krachten del' natuur verkrijger
meerdere sterkte in tegenovergestelde verhouding met hunne stoffelijk
heid. De zielekrachten zijn de aanvoersters del' maatschappij.
De kracht van het Woord heeft de wereld beheerscht.
Van in den beginne was het Woord. Het Woord was in God. En he1
Woo I'd wasWaarheid.
En het Woord he eft over de wereld geklonken, niet aileen in Judea
bij monde der profeten, maar zelfs bij de heidensche volkeren !
Naarmate men doordringt in den geest del' Wijzen van Griekenland
ontdekt men dat de grootsten het minst heidensch zijn. Niet als blinden
maar met gesioten oogleden wandelen zij het Hcht tegemoet, en de schemering dringt hier en daar tot hunne oogappelsdoor.
Terwiji de volkeren aileen de stof erkennen en in de stof de Godheic
vestigen, zegt Pythagoras aan zijne discipelen dat de ziel onsterfelijk is
en hij predikt altruisme.
Socrates bevestigde, en 't was eene del' redenen zijner veroordeeling
dat de zon en de maan, Phebus en Phebea, van steen en aarde waren, er
dat men ze niet mocht vergoden voor het volk.
Plato reisde naar Egypte, om er de hoeken van Moyzes en van de profeter
te raadplegen, in de gewijde tempels waar ze schuH werden gehouden
Hij wist vergiffenis te schenken aan zijne vijanden, hij zocht vraak noel
over Timon noch over Diogenes, noch over hunne lasterende leugentai'll.
Hij geloofde aan de eenheid van God, aan de Voorzienigheid, aan d(
onsterfelijkheid del' ziel, aan de straf en de belooning in een ander Ieven
Sint Augustinus, die Plato boven aile andere heidensche wijsgeerer

BOEKENNIEUWS

289

uit de menschheid verdween, van de schepping af tot Christus' geboorte
toe, aIs ~anneer het geJoof in den eenigen oneindigen God in volle daglicht trad over de gansche we reid door de openbaring van den goddelijken
Zoon.
Bij de Romeinen ontwaren wij dezelfde voorteekens. Cicero had een
boek geschreven De natura deorum, dat later, op bevel van Diocletiaan
verb rand werd, om zekere bladzijden die Jetterlijk eene bijna Christene
opvatting der Godheid behelsden.
En Seneca is iliet min treffend. In zijn verhandeling over de Voorzienigheid, Ieerde hij deRomeinen God eeren, hem noemende «Vader ",
en wenschende dat « zijn wi! geschiedde. »
Al die groote denkers, Aristoteles en PIato" Cicero en Seneca, waren
onbewuste aankondigers van den Messias, zo9dat de H. Paulus tot het
Atheensche Areopagus zeggen mocht : « Alles is in Kristos hervat ». Zij
waren de toortsen in de duisternis tot de volle dag ontlook.
Zoo, na de godsdienstige onbeholpenheid van Indie, van Perzie, van
Egypte, van Athene en Rome, is het woord zelf als Mensch opde wereId
gekomen, en de kracht van het Eigen Woord heeft van uit het luttel gebergte van Palestina luider over aIle eeuwen been geklonken dan de stem
van aile wijsgeeren te zamen.
- Wat heeft Christus dan ter wereld aangebracht wilt aan die wiizen
onbekend was? De Hefde!
- De Hefde !... Het goede woord wordt verkondigd aan de kleinen.
En die Hefde was gelijkheid !
- Niet meer in geheimzinnige tempelzalenzou de Wijsheid worden
opgesioten; zij zou stralen op het hart van ieder in middagluister, bij
voorkeur in de zieI der armen, en in eene vlucht aIle wereldsche wijsheid
verre voorbijstreven.
- Leest na Cicero een epistel van den H. Paulus, om te bewonderen
met welke kracht de geest Gods afgeteekend staat tegenover den geest
des menschen.
- Eenvoudige visschers bekomen nu de kracht van het Woord, waaraan geene keizers, geene geleerden, geene eeuwenlang. bevestigde goden
zullen wederstaan. De beulen zullen vruchteloos optreden ; geen Nero,
geen Caligula, zal beletten dat de overtuigingskracht van het woord der
Apostelen den akeligsten martddood trotseeren doetaan duizenden en
nog duizenden.
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- Dit Woord klinkt tot heden toe, en heeft Luther deeellheid verbroken der onsterfelijke Kerk, zoolang het woord zal kiinken, zal Christus
regeeren. Er za! een tijd komen dat de mensch en de ware leer niet meer
zullen verdragen, en dat zij, begeerig te hooren wat hen vleit, zullen
luisteren naar tal van leeraren die hunne driften zullen bevredigen en zij
op het dwaalspoor leiden.
- Deze tijden zijn gekomen. Zij hebben de Kerk doen beven op hare
vesten ; ze neerhalen vermogen zij niet !
Grooten en vorsten der aarde hebben volkeren weggerukt van hunne
Moeder. De Kerk verkiest in hare wereldsehe verarming weder te keeren
t.ot de deugden en de wilskraeht die hare wieg omringden, liever dan de
knecht of de her aut te zijn van een aardsehe maeht. In haren oorspronkelijken sehat ligt hare onsterfelijkheid.
Zij vreest dus noeh nieuwe wegen noeh nieuwe gedachten rondom
haar.
De vrijheid zelve, de vrijheid lOoals de Hervormers die verstaan, de
vrijheid om het woord van een iegeJijk tegen het woord Gods te stell en,
zai het woord Gods niet beschamen.
Het Christendom is niet vernepen in eene keurs die het beletten zou
geJijken tred met de maatsehappelijke ontwikkeling te houden. Het is niet
aIleen een devote beschouwing der eeuwigheid, die voor de geloovigen de
luisterlijkl1eden der natuur ontoegankelijklOu maken, die niets dan listen
des duivels langs de levenswegen strooit, die warm gevoel ontzeggen zou
voor vioegere kunst en iwetensehap, die als sehildwaeht zou aangesteld
zijn tegen de groote historisehe feiten buiten de Christenheid gelegen, of
de wijsbegeerte der heidensehe wijzen zou negeeren ; neen ! De Vlaamsehe
sehiiderssehool, Rubens en zijne ieerlingen (die onze tempels verrijken
met onvergankelijke meesterstukken, brengen onder onze oogen hulde aan
het werk des Seheppers ; en wie bezong ooit de Mtuur als de eenvoudige,
aseetisch( Franciscus van Assisie? Heeft niet, voor korten tijd, Franciseus
van Sales een academie gesticht waar beleefdheid van manieren, levens~
kunde, lenigheid .van toon, oefening der belletrie op hoogen prijs worden
gesteld, ben evens het godsdienstig onderricht ?
Alles war waar is, en reehtveerdig, (\n ioffeIijk, en stichtend, en
gezond, en beminnelijk, zegt de H. Paulus, vervuIt mijne gedaehte.
Het Iichaam is de stam der plant, de geest is de bloem, de ziel is de
geur ervan. Maar laten wij de bloem haar vollen geur verspreiden.
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Dat uw woord waarheid weze in 81 zijn uitingen, besluitdewelspre"
kende predikant ; en, zich voor een vereenigin~ bevindend van kerkelijke
.en wereldlijke redenaars, schetste hij het beeld des spre!):ers: Onoverc
winnelijkeheerschappij der welsprekendheid ! die aileen kan uitgeoefend
worden door de grootsten onder de menschen-kinderen, en door deklein~
sten onder hen met wellust wordt ondergaan. Er zijn, woorden, die de
bestedaden weerd zijn, en begeleid door den toon en door den blik, gaan
ze met den geestder aanhoorders op van den grand naar den hemel.
Die toon, die blik, zijn de kransen de lust waaraan het gesproken
woord zijne hoogere weerde dan het geschrevene ontleent. Waarom staan
Demosthelles en Pericles en Cicero, die geschreven en gesproken bebbeu.
zonder weerga als redenaars verheven ?
Omdat de mensch moet zien, moet hooren, wie hem Waarheid en
Recht verkondigt. In dezes oog moet hij lezen,' uit dezes stem moet hem
toeklinken de macht der overtuiging, der geestdrift, die de toehoorders
medesleept, waar de spreker ze hebben wi\,
De flikkering van den blik, de wonder bare klem van het geluid, de
kracht van het gebaar volmaken het woord. Quoniam ipse erat dux verbi
(Act. XIV, 2). Zij maken het leyend woord.
De predikant vraagt ten slotte medelijden voor zijn onmacht om tot
voorbeeld te strekken aan zoo yele talentvolle geleerden, die zich g~waar
digden hem te aanhooren. Hij stelt al zijn vertrduwen in zijn Goddelijken
Meester die zegde: « Bekommer u niet om de woorden die gij zult te spreken heboen yoor de vergadering der rechters en schriftgeleerden, want de
H. Geest zal spreken door uw mond ». Mocht hij tot uwe harten zeggen,
wat ik niet vermocht te doen, en u tot zijn vetheerlijking de kracht van
het woord verleenen. » (1)
Om 't heele boek en om zulk een preek de huldestoet naar den Rosier.
En, ten slotte, zou b. v. onze goede Antwerpsche deken het woord nemen,
kort maar beslist, en beslissend tot in de eeuwigheid : Mr Jacobs, gij hebt
de hemelkansengekeerd, ten beste voor uw ambtgenooten. Het stand
ginder boven immers sinds zoo langen tijd niet zOo zuiver voor de Meesters
van uw soort. Maar gij hebt ons geleerd hoe't in deze Vlaamsche stede
ging toen St. Yvo nog in eere prijkte, en met hem de « Nederlantsche
Duytsche tale », toen al de leden van het Gild splaken « Vlaamsch, de taal
van het volk, van het Stadsbestuur en van hetGerecht. zoowel in de
(1) Biz. 27-30.
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Scheperibank en Vierschare als in de Onderbanken van de stad ». In dat
zalig verleden hebt ge de les VOOI" de zalige toekomst gevonden. Aan zulk
een toekomst wijdt ge de heerlijke schrijversjeugd van uw ouden advocatendag. Daarom: eenmaal treedt gij zelf in de vreugde des hemels, in de
nieuwe Vlaamsche afdeeling aldaar, om er ten loon voor dit boek, dat
werken zal als een nieuw-testamentische boodschap, de St. Pieter te zijn
voor alle Vlaamsche slachtoffers van Franskiljonsche dolheid, en voor aile
advocafen van goeden wi! jegens het Vlaamsche volk wiens nooden
moeten worden geJenigd naar het Recht en de Gerechtigheid Gods.
Mr Victor Jacobs, gij zijt de goede en getrouwe dienaar. Doe zoo v09rt,
bIijf nog werken onder ons hoe langer hoe liever, maar dan ... bij voorbaat
geluk met uw later St. Pfetersambt.
Zoo za! de goede deken spreken. En of er zal toegejuicht worden!

]. P.

Evo. DE BOCK. Hendrik Conscience en de opkomst van
de Vlaamsche Romantiek. De Sikkel, Antwerpen;
Em. Querido, Amsterdam, 320 bIz.
Dit ishet tweede boek van den heer De Bock over Conscience. Eerst
een kleintje, met vee! daarin, ter geJegenheid van 't eeuwfeest, hJ 1912.
Nu dit veel grootere, dat natuurIijk nog meer geeft, maar niet zoo ~
meer als het b!adzijden-tal wei vooropzet, want de aanhalingen' uit Con~
science's werk nemen heel wat in beslag. Over 't algemeen konden we die
aanhalingen missen, wiji het hier meestal zeer bekende fragmenten geldt.
Verbeeld u dat 17 bladzijden uit <, De Leeuwvan Vlaanderen» zijn overgenomen!
Maar dit doet niets af van de verdiensten der overblijvende 3/4 van
't boek. Die verdiensten zullen niet licht te hoog worden aangeslagen.
Gerust kan gezegd worden dat we nu hebben wat we nog teenemaal niet
hadden : een degelijke Conscience-biographle. Wat Dr A. Jacob voor Conscience verricht op wetenschappeJijk-fiIologisch gebied, doe! Eug. De Bock
voor Conscience op wetenschappelijk-literair terrein. Dank zij die beiden
wordt nn eindelijk voor Conscience gedaan datgene waarop hij recht heeft
ten overstaan van ons zelven en ten overstaan van de algemeene literatuurgeschiedenis.
De eerste vier hoofdstukken zijn gewijd aan onze toestanden in 't
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begin der 1ge eeuw: onder Fransch en Hollandsch bewind, Uit vroeger
werk, 0.' a. dat van Hamelius, van Coopman en Scharpe, van Colen~
brander weten we daarover ongeveer waf noodig is om Conscience's
kinderjaren in hun kader te plaatsen. Toch weet De Bock nog nieuws te
geven. Zoo krijgt b. v. de figuur van priester Defoere zijn nationale beteekenis en de groote pJaats die hem gewismoet gegeven worden.
Onbewimpeld wordt over 't jaar '30 en over de gevolgen ervan gesproken door dezen Vlaming die genoeg buiten en boven de politiek staat om
wetenschappelijk-objectief een oordeel te yellen. In 1845 was de Vlaamsche
enende, geestelijk en stoffeJijk tot haar top punt gestegen : «Ten overstaan
van de algemeene verwildering en ellende vrltlagt de Waalsche volksvertegenwoordiger Sigart in de Kamers openlijk of het Vlaamsche ras tot een
lagere natuur behoort dan de Amerikaansche of Afrikaansche rassen .... *
Conscience's jeugdjaren worden beschreven, hoofdzakelijk naar de
gegevens die Conscience zelf in zijn « Geschiedenis mijner Jeugd » aan de
band heeft gedaan. Toch gaat ook hier de kritiek omzichtig haar gang, en
treedt ze met veel schranderheid uitwiedend en aanvullend op. Aanvullend
vooral wat betreft Conscience's belezenheid, die onder de leiding van
de Laet, betrekkelijk groot werd, en onze vier meest gebruikeJijke talen
omvatte.
Vee! zorg wordt besteed aan de beschrijving van Conscience's ontwakend auteurschap en aan 't nagaan van de eigenaardigheden van zijn
eersteling: « Het Wonderjaar ».
«Uit de laatste woorden van het boek onthouden wij wat het oude
geuzenhoofd tot zijn kinderen zegt: «Druk uwe zonen eenen onverwinnelijken wraakl~st tegen de zuidervolken. in, want zij waren aitijd onze
verdrukkers/», en in een zachter toonaard :
~ Weest gelukkig, sprak hij,'gij verdi~ent het, want uwe harten zijn
warm en zuiver ».
«Beide zinnen zijn leidmotieven, die herhaaldelijk in Conscience's
werk en gemoed opduiken. )}
Met veel doorzicht wordt in 't Iicht gesteld de groote invloed van de
Lamennais op Conscience's genialiteit van voelen en talent van schrijven.
Groote zorg ook is besteed aan het naspeuren van 't ontstaan der groote
hlstorische romans van Conscience, vooral van « Den Leeuw van Vlaanderen », het meest populaire boek van de mod erne Vlaamsche letterkunde.
Onze romantiek, waarvan Conscience de groote drager was, en onze
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Vlaamsche beweging waarvan hij, naast De Laet en Vleeschouwer en
Suske Van Kerckhoven, eeri der Antwerpsche hoofden mocht heeten,
wordt in de hoofdsiukken XVI, XVII, voorbeeldig' zakelijk geschetst;
terwijl hoofdstuk XXlIl ons vergelijkender wijze over den roman der
romantiek weet te vertellen, zoo flink dat we gemst kunnen zeggen : hier
worden we de hoogt~ der beschouwingen opgeleid door iemand die vertrouwen verdient ook op het ruimergebied der algemeene letterkunde.
- En wat zegt ge verder van dien kranigen Conscience van 1844'?
Want vermoedelijk is van zijne hand het artikel van November dat jaar in
~ Het Kunst en Letterblad » - dat artikel ver/angend « dat er te Gent, in
de nabijheid van de Hoogeschool, een maatschappij van geleerden zou
gesticht worden om Nederlandsche wetenschappeJijke boeken te laten
opstellen en verspreiden »: Hij zeit gaf als voorbeeld zijn « Bladzijden uit
het Boek der Natuur ».
Niet steeds zal Conscience zoo flink de man van de «volksontwik~
keling » blijven. De regeering weet hem met mooie posities te paaieil, eJ,1
van zijn Kortrijkschen tijd af wordt ConscienceBelg, in den poedelachtigsten Brusselsch-rentenierenden zin. Dit huldeboek aan Conscience verzwijgt niets van die gemoedskentering, die natuurlijk ook den schrijver
geen deugd he eft gedaan want, al bleef zijn publiek hem voorbeeldig
trouw; hij gaf weleens dingen - er zijn er zoo'n tiental - die niet door
den beugel kunnen.
Maar kom! Er blijft zooveeI goeds en schoons in Conscience : En
De Bock vergeet niet een ovatie aan die verrukkelijke Kempische vertellingen, de blijvende glorie van den Meester, en aan die eenige burger- en.
volksromans: « Het geJuk van rijk te zijn », «Het IJzeren Graf », « Bavo
en Lieveken », «Eene 0 te veel », « Levenslust », enz.
Jammer voor de evenrediglreidvan het werk: Conscience's Brusselsche
tijd is veel beknopter behandeld dan de rest. En onbegrijpeJijk mat is het
jubelfeest uitgevallen. De laatste hoofdstukken trouwens schijnen
haastiger bewerkt en minder overwogen te zijrl.
Hoewel over Conscience's taal hier en daar beJangrijke dingen worden
gezegd (b. v., biz. 257) zulleri we daaroverzeker volkomener worden
ingelicht door Dr Jacob, die meer specialist is en die denkeJijk graag zal
aansluiten bij een zoo ernsti~e Jetterkundige studie als dit boek van
De Bock.
Wijl Conscience hier nu op het hooger relief komt te staan, dat hem
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met volle recht toekomt, ware 't goed geweest, zoo de heer De Bock bij
deze Europeesche figuur, die hij zoo goed te omstuwen weet met Fransche
en Duitsche en Engelsche grootheid, Nederland wat minder in de schaduw
had gelaten. Ik bedoel het Iiteraire Nederland. De hooge stand van d!,!Il
schepper Conscience, en de lage stand van onze taal en ons volk, kan nJet
beter geillustreerd worden dan door een aanduiding van 't verloop der
Nederlandsche ontwikkeling van dienzelfden tiid. Leerzaam is 't, in tal
van opzichten, te gedenken dat Conscience en Mevrouw Bosboom juist in
't zelfde jaar beginnen, dat « De Leeuw van Vlaanderen ~ gelijktijdig met
Oltman's «Schaapherder », met Van Lennep's eersten bundel van ~ Onze
Voorouders » te voorschijn trad, even va6r Hildebrand in zijn «Camera»
kiekte; dat «Siska van Roozemaal » en « Het Rijksmuseum » chronologisch
samengaan, dat «Elisabeth Musch» naast «Baas Gansendonk» staat,
'en de «Jonge Dokter» naast« Max Havelaar., en de «Kerels van
Vlaanderen:o naast «De Delftsche Wonderdokter. en «De Keus des
,
Harten» naast « Majoor Frans» !
Och, wat zou er over Conscience een heerlijk algemeen Nederland~ch
boek zijn te schrijven, en pikant ! ... Ook feuilletonnistisch. Terwijl
Conscience voor Alberdingk de redder van Vlaanderen is, bleef hij voor
Schaepman - die inderdaad Hever champagne dronk - «Conscience de
Bierman. » En 't mooiste is dat beiden gelijk hadden. De regel trouwens
is algemeen : Het Vlaamsche bier heeft den Vlaamschen boer veel kwaad
gedaan.
J. P.
«

Soldatenleven » eene bijdrage tot de oorlogs-folklore van
den Vlaamschen soldaat, met voorwoord van eyrie)
Verschaeve,
door FR. EVER MAR VAN MOERE,'
Minderbroeder, brankardier bij 't veldJeger. - Vlaamsche
Boekenhalle,' Leuven, 1919.
.

Nu is 't er eindelijk! Zoolang had ik uitgezien. naar die nota's van
Van Moere. Ik wist dat hij die bezat. Waal'om gingen zij niet ter pel's?
En nu Jiggen ze daar in hun pakje van donker khaki en meteen zijn al de
beelden van die vier verschrikkelijke en prachtige jaren weer vaar mijn
geest voorbijgetrokken. Ik heb ze nog e,ens mogen aanschouwen de
figuren van 'onze jassen, lijk ze waren; ik hebze nog eens mogen benade-
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deren de zielen van onze jongens; ik heb ze nog eens hooren klagen en
schertsen, spotten en zingen; ik heb ze nog eens voelen lijden. Dank
daarvoor!
eyrie! Verschaeve neemt in zijn Voorwoord een gezegde over van
Van Moere : « gebukt onder hun lot, hun lot toch torschend ». Ziedaar
heel 't leven van onze heIden. En zoo straalt het u toe uit dit boek.
En 'k zeg het maar seffens :
Ais ge Van Moere's oorlogsfolklore hebt gelezen dan overmeesteren
u twee tegenstrijdige gevoelens : bewondering en bittere smart.
Bewondering voor de oer-energie waarvan getuigen zooveel krachtigllitgebeelde zetten van de doolaards uit den wereldoorlog; voor den ongebreideldenlevenslust van die snaaksche oolijkaards temidden van hun
diepe, monotone ellende; voor den ruwen spot waarmee ze allen en alles
begroetten tot in de tragiek toe van de dood.
Bittere smart voor de onmachtige achterlijkheid van ons Vlaamsche
jongens op kultureel gebied ; voor de totale onmogelijkheid waarin zij zich
bevonden om zich op te werken.... De officieele atmosfeer doemde ze,
meedoogenioos, tot minderwaardigen. En 't moet er nu wei eens af van
ons hart: niet de toe stand aileen waarin ons leget verkeerde voor den
oorlog he eft schuld hieraan. Daar heeft bij veel verantwoordelijken een
plichtige. verblindheid geheerscht nopens de zedelijke nooden onzer
Vlaamsche kerels; daar he eft bij sommige lagere en hoogere overheden
een halsstarrig weigeren steeds gezegevierd ~ls het gold de taaltoestanden
der Vlamingen te verbeteren daar waar het mogelijk was; daar is in bataljons die ik heel goed ken, gedwarsboomd geweest elk pogen tot veredelen
van de Vlaamsche volksjongens; daar is met modder geworpen op diegenen die't goed meenden. Van daar is vee I verbittering gekomen. Wij
die den hartsklop voelden der soldaten, Wij hebben ze gesterkt en
gestellnd, spijts alles. En wat ook in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt uitgekraamd, wij inteHectueeJen en Flaminganten,
wij aalmoezeniers en brankardiers, wij hebben de moreele weerstandskracht van ons leger gered. 'Niet de dreigementen, nie! de kerkers, maar
Gns priesterJijk woord heeft hoog gehouden ~en moed en ae zielesterkte
onzer jongens : want zij luisterden naar 't Vlaamsch dat hunne moeders
spraken en naar de kriste/ijke plicht die moe~er hen leerde.
Ik was het aan mezelf en aan mijn col!ega's verschuldigd dat niet te
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verzwijgen, llU ik over soldatenlevenenkele woorden neer te schrijven
heb. 't Geldt onze eer!
Het boekje van Van Moere schijnt meals een onderdeel van Van
Ginniken's « Leergang derNederlan,dsche Taal., want hier hebben wlj
te doen met een heel speciale sociale taalgroep. Niet rijk aan woordenschat, vermits doorspekt met verwrongen ambtelijk Fransch, maar treffend
door eigenaardige beeldspraak en tee ken end voor de stemming der
soldaten. «De taal verraadt den kultuurondergrond », zegt de schrijver en
daarom is zij « de sleutel van hun algeheele folklore, die hier niets anders
beteekent dan rationeele navorschiag van kultureele verschijnselen gegrepen uit het specifiek oorlogsleven ». (Biz. 2.)
Met wat geduld heeft deze brankardier het alles opgeteekend en geordend! Alles wat den mond der jassen, holderdebolder, komt uitgeflapt nopens oorlogsmenschen, oorlogsdingen, oorlogslevenstaat gedrukt
en geboekt, tot nut van filologen en zielkundigen en geschiedschrijvers.
Voor de volksetymologie Jigt hier een groot veld wijd open. Ik wijs
maar enkel op de benaming der dekkingen, algemeen « abri's » genaamd.
Van Moere vergeet te zeggen dat dit woord weI eens vervormd werd tot
c abritsen ". Verklaarbaar misschien door de welgekende analogi ewe! :
abritsen - fietsen ?
Ik had weI wat meer gewen"cht over den invloed van het WestVlaamsch van « bachten de kupe » op de taal van onze jon gens. Menige
uitdrukking en menige klank uit deze gewestspraak hebben ze overgenomen. -lk hadook een klein hoofdstukje gewijd aan deopschriften die
soms prijkten boven op de dekkingen in de loopgraven. Zij ook geven een
kijk op 't zieleleven der soidaten. 'k Herinner mij enkelen daarvan :
c Villa laat me gerust », «Villa onder.ons », (1), Eindelijk zie ik niet
vernield staan uitdrukkingen als: «'t is spectie» (inspection), - «'t is
oorloge in den Belgicke ", - " we gaan vliegen », welgekende spreuk van
de Blauwvoeters.
(1) Mag ik mijn vriend Evermar wijzen QP een dwaIing? Waar hij
bIz. 45 de verkorting meldt : B. R. I. he eft hij het mis als hij die letters
verklaart : bataillon de reserve d'infanterie. Na de indeeling van 't leger
in brigaden werd later (in 1917-1918 me en ik) aan elke voetvolk-afdeeHng
toegevoegd een bataljon dat officieel heette: «Bataillon de reniort et
d'instruction '.
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Ik sluit deze recensie met den wensch dat ieder Vlaming, die waarlijk
iets gevoelt van den trots en de liefde diewij moeten hebben voor onze
jongens, dit boekje koope en leze. Beter dan elk letterkundig werk oVer
den oorlog geeft het 'tbeeJd weer vall den oorIog in zijn droeve, schoone
werkelijkheid. Want in deze bJadzijden spreekt en Ieeft de ziel van onze
heIden.
Zou geen Waal zoo iets uitgeven voor de folklore van onze Waalsche
makkers.
KAREL ELEBAERS.

J.

M. j. KOENEN: Nederlandsche Dktees, 7e druk,
B. Wolters, Groningen, den Haag. 116 bIz.; fl. 0.85.

Het steeds herdrukken van Koenen's diktees, die op tien jaar tijd hrin
zeven uitgaven krijgen, verwondert ons niet. Het is nog steeds het beste
boekje van zijn slag.
Hij verdeelt zijn reeks oefeningen in het zuiver schrijven in vier
afdeelingen. De eerste, bew~rkt voor de hoogste klassen lager- en voor de
vQorbereidende normaalklassen, behandeltde werkwoordelijke vormen,
de zelfstandige naamwoorden in meervoud en verbuiging; en de bijvoegJijke naamwoorden.
De vo!gende afdeelingen doorloopen alle spraakkunstige moeilijkheden, door middel van dictees, waarbij ook hetoog is gehouden op
boeienden inhoud, 't zij van takelijken, 't zij van geschiedkundigen aard.
De tweede afdeeling is b4stemd VOOf de eerste klasse vannormaal- en
kweekscholen; de derde afdeeling richt zich tot de tweede klas van
normaal- en kweekscholen; len de vierde tot de derde en vierde klasse
dierzelfde scholen.
.
!
Hier en daar een fragmFntje uit .een levend schrijver zou het geheel
nog frisscher maken als 't 111ll is. Leuk luidt het voorbericht: ({ lk weet
zeer gQed dat de meeninge~ over de waarde van een reeks dictees als
taaioefeningen verdeeld zijn. De ondervinding leerde mij dat het getaJ
spelfouten en fouten tegen peclinatie en conjugatie in de verschillende
klassen der kweekschool aIrier .af en toenam, al naar geregeld dictees
.
werden gegeven, of niet; thqns geefik geregeld dictees >.
Moge men, ook in Vlaalllsch Belgie met dit modelwerkje zijn voordeel
D. W.
doen.
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T. TERWEY EN]. KOOPMANS: Joost Van den Von ..
del's Jeptha of OHerbelofte, metinieiding en aanteekeningen.
4e dr.,]. B. Wolters, Oroningen, den Haag.
nit stuk dat Vondel zelf beschouwde als het door hem geleverde
klassieke model is met de zorg die 't verdientdoor Terwey en Koopmans
verklaard voor de school. Aile opheJdering die men maar eenigszins
verlangen kan brengen de nota's aan, met een zakelijkheid en een beknoptheid die ook-wel de meest veeleischende pcedagogen zullen voldoen.
Het bekende <, Berecht » van Vondel gaat natuurlijk voorop, en is ook
met aanteekeningen voorzien, die voor dit straffe proza misschien nog
meer dan voor de verzen noodig en gewenscht zijn.
Weeral een uitgave van Wolters waarmee ons middelbaar onderwijs
en onze humaniora hun voordeel kunnen doen. Vooral nu we door « de
Standaard» vernemen dat Wolters zijn gulden tot 3 frank laat dalen.

D. W.
,

L. LEOPOLD. Nederlandsche Schrijvers en Schrijf
siers, proeven «it hun werken m~t beknopte hiographieen en portreUen, ge herzienel druk door W. PIK,
]. B. Wolters, Oroningen, den Haag, 1919.
a

De meester der Nederlandsche bloemlezers heeft in den heer Pik een
bekwaam opvoJger gevonden. Dank zij dezen Utrechtschen leeraar aan de
Hoogere Burgerschool bleef steeds ook voor de jongeren de « Leopold ~
zijn eereplaats behouden. Daartoe is bij iedere uitgave voor verbetering
en uitbreiding gezorgd, - uitbreiding langs voar (de Middeleeuwen) en
Jangs achter (de hedendaagsche Letteren).
Thans immers is het heele tijdperk van vaar de Renaissance opgenomen : van het Roelantslied af tot Marike van Nimwegen. Verder
zjjn ingelascht en bijgebracht - ik vergelijk met de uitgave van 1912: Jan van Styevoort, Jan Van der Noot, Jan Van Hout, Carel Van Mander,
Jeremias De Decker, Lucas Rotgans, Gerrit Van de Linde, Frans Erens,
De Meester; JosineA. Simons-Mees, J. H. Leopold, Adriaan V. Oordt,
J. B. Schepers, H. J. Baeken, H. Robbers, Jacqueline Van der Waals,

r
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Fr. Bastiaanse, Carel Scharten, J. H. ·Speenhoff, M. j.Brusse, Joh.
Reddingius, Jeanne Reyneke van Stuwe, Seerp Anema, Aart Van der
Leeuw, W. Schiirmann, P. H. Van Moerkerken, Her. Van Ryn-Naeff,
Nico Van Suchtelen, Carry Van Bruggen, Jacob Israel de Haan, Geerten
Gossaert, Annie Salomons, P. N. Van Eyck, A. Roland HoIst, Arth. Van
Schendel.
Er is een aanhangsel van Zuid-Afrikaanders.
Ook Vlaanderen is hier beter vertegenwoordigd dan 't me est altijd in
Boven Moerdijksche bloemlezingen 't geval is; Verriest, Buysse, Streuvels,
VermeyIen, Van de Woestyne, Van Langendonck, De Clerc, Teirlinck en
Timmermans. En van 't vroeger geslacht; Conscience, Van Beers, Gezelle,
de beide Loveling's, Frans de Cort, Tony, Antheunis. Een beetje meer
uitgesproken Roomschen van de onzen kon echter geen kwaad.
J). W.

VOOR ONS ONDERwtJS.

Ie Vuvoig.
1250 Keizer Frederik II t
Neidhard van Renenthal t
* Dirk van Assenede bewerkt« Floris ende Blancefloer '.
* SiciJiaansche sonnettendichters.
' * Vele Kerkelijke rijmofficies.
Broeder Berthold von Regensburg begint *ijn predikersloopbaan.
IZ51 De Dom van Utrecht wordt begonnen.
* Lorenzo Segura: « Alexander", de wereIdlijke Spaansche epiek.
1252 Thomas van Aquino komt uit Keulen naar Parijs over Leuven. Hij
treedt in betrekking tot hertogin Adelheid .
. Jan I van Brabant wordt geboren.
* Robert de Sorbon sticht de Sorbonne.
Werner der Gartner : « Meier Helmbrecht •.
Rusland: * « het Lied van Igors Tocht ».
1253 Thibaut, koning van Navarre, en dichter t i
Guittone bloeit, de Toskaansche trobadoret
De Vlamingen verslagen bij Westkapelle.
Guillaume Bouchier. de eerste Europeesche bezoeker in Tibet.
1254 Paus Alexander IV (1254-1261).
Rudolf von Ems t
Interregnum 1254-1293.
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Manfred in Napels (1254-1265).
De eerste niet-Latijnsche keure in Holland, geschonken door graaf
Willem II. Ze is :;;esteld in het Nederiandsch, waaraan straks door
Floris V de alleenheerschappij zal worden geschonken in de grafelijke
kanselarij.
1255 Will em van St Amour: « De Periculis novissimorum tempo rum
Duccio wordt geboren.
Thomas van Celano, dichter van het « Dies Ira: »
Ulrich von Lichtenstein -r

>.

t

1256 Willem II valt in den strijd tegen de West Friesen. Zijn zoon Floris V
voigt hem op.
St Ludgardis t
De orde der Augustijnen-Eremieten wordt gesticht.
1257 Thomas van Aquino wordt plechtig opgenomen onder de magisters
van Parijs.
Tusschen 1257 en '60 vertaalt Maerlant « Alexander Yeesten. uit het
Latijn.
1258 Thomas van Aquino: « De Veritate ».
Eerste mysterie in de Engelsche Volkstaal.
Het Schamanisme wordt in PerzH~ tot Staatsgodsdienst verheven.
1259 Thomas van Aquino op het Dominikaner-I<;:apitel te Valenciennes.
Manfred in den ban geslagen.
1260 De Zuiderzee verschijnt in haar huidige gedaante.
Eerste processien der « Disciplinati '.
• Rutebeuf: « Theophilus )}.
Albertus Magnus wordt bisschop van Regensburg.
De Russische Tartaren nemen den Islam aan.
1261 Paus Urbanus IV (1261-1264),
Thomas van Aquino wordt hoogleeraar aan de hoogeschool def Curie.
Hendrik Ill, hertog van Brabant t. Jan I voIgt hem op.
• Jacob van Maerlant bewerkt « Merlyn»,
1262 • Thomas van Aquino: « De Regimine JUda:OfUm, ad Ducissam
Brabantia: ».
Koning Haakon neemt IJsland.
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1263

Thomas van Aquino voltooit zijn « Summa contra Gentiles ».
»»
« de Anima ».
* Maerlant vertaalt Benoit de SI More's « Historle van Troyen >.
*

1264 Francescoda Barberino wordt geboren.
2 Aug. wordt ingesteld tot Sacramentsdag, dank zij vooral den ijver
van Juliana en Eva, twee dochters der Zuidelijke Nederlanden. Voor
dat feest schrijft Thomas van Aquino zijn « Officie ».
Paus Urbanus IV t
Vincent van Beauvais t
1265 Paus Clemens IV (1265-1268).
Dante wordt geboren.
Brunetto Latini: « Tresor ».
DenkeJijk begint dit jaar Thomas van Aquino zijn
gica " te schrijven;
Kathedraal van Chartres wordt ,Voltooid.
Albrecht: « TitureJ ».

c

Summatheolo

1266 Siger van Brabant bloeit.
« Vanden Levene ons Heren ».
Giotto wordt geboren.
Slag van Beneventum.
* Maerlant komi uit Voorne terug naar Damme.

1267 * Gonzalo

t, de vertegenwoordiger der godsdienstige epiek in Spanje.

1268 Conradijn wordt gehalsrecht.

Thomas van Aquino komt weder naar Parijs.
Nicolaas van Cats aanvaardt de opdra~ht van Maerlant's « Der
Natueren Bloeme ».

*

1269 Koning Ottokar, van Boheme, verovert Styrie, en erft Karinthie en
Karniole.
1270 Zevende Kruistocht: de H. Lodewijk in Tunis.
Door den bisschop van Parijs worden 13 stejlingen uit het Averrolsme
veroordeeld.
Adenet: ~ Berthe ».
Siger van Brabant: « De anima intellectiva ».
25 Aug. SI Lodewijk IX t
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Marco Polo begint zijn reizen.
Brunetto Latini stkht in Florence de Academie. van Schoone
Kunsten.

1271 In dit jaar zijn voltooid: Maerlant's < Rijmbijbel "
Jerusalem» en .St Franciscus' leven .•

c

Wrake van

1272 Paus Gregorius X (1272-1276).
Berthold von Regensburg t
David von Ausburg t
1273 Rudolf van Habsburg wordt tot Keizer verkozeli.
Roemi t
1274 SI Thomas van Aquino t
St Bonaventura t
Algemeene Kerkvergaderingvan Lyon. Bijzonder secretaris aldaar
van den Paus: Willem van Moerbeke.
Dante ontmoet de eerste maal Beatrice.
1275 * « Chroniques de Sl Denis '.
De « Schwabenspiegel ».
1276 Paus Innocentius V (1276).
» Adrianus V (1276).
» Johannes XXI (1276-1277).
1277 Johannes XXI benoemt Willem van Moerbeke tot Aartsbisschop
van Korinthe.
Mathilde von Magdeburg t
Robert van Kilwardby, Aartsbisschop van Kantelberg, veroordeelt
met in stemming van aile magistraten der Oxfordsche Universiteit,
verschillende Averrolstische stellingen.
Paus Nikolaas III (1277-1280).
1278 * Jean de Meung:
1279 «Fraueniob

»

«

Le Roman de Ia Rose» voltooid.

in 't leger van Rudolf von Habsburg op het Marchfeld.

1280 Albertus Magnus t
Nicola Pisano t
* Saadi, Perzisch dichter

t
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De heriog van Brabant vervangt in de officieele stukken het Latijn
door de landstalen: eerst aIleen het Fransch, spoedigook het Dietsch.
Owijde van Dampierre wordt Oraaf van Vlaanderen.
1281 Paus Martinus IV (1281-1285).
WiIlem van Moerbeke t.
1282 SiciIiaansche Vesper.
* Maerlant begint zijn

«

Spieghel Historiael

1

1283 Dante ontmoet een tweede maal Beatrice.
« Robin et Marion».
1284 Koning Alfonso X t
1285 Paus Honorius IV (1285-1287).
Phil.ips IV, Koning van Frankrijk, begint zijn regeering.
* Jan Boendale wordt geboren.
« Lohengrin ».

*

1286 St Aechte's Leven wordt uit het Latijn vertaald in het klooster
Eename bij Oudenaarde.
Bartebreus t
1287 Conrad von Wiirzburg t
Adam de la Halle t
Floris V onderwerpt de West-Friezen.
Te Bacharach wordt, naar men zegt, door de Joden een 13-jadg
knaapje vermoord: S' Waernaer.- Da.arover in onze literatuut een
gedeeltelijk bewaarde Jegende.
1288 Paus Nikolaas IV (1288-1292),
Slag van Woeringen.
* Jan van Heelu: « Yeeste van den Slag van Woetinc '.
Kathedraal van Amiens wordt voltooid.
1289
1290 Dante's Beatrice .J'
Rutebeuf t
SI Maria Egyptiake's leven wordt in het klooster Eename ult het
Latijn vertaald.
De Heksenprocess.en komen meet en meer in twang.
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1291 Etnde dier Kruistochten. Ptolemais valt in de handen del' Saracenen.Verbbn~ Uri, Schwyz en Unterwalden.
Maerlant : ~ Van den lande van Oversee ».
Adoilvhn Nassau keizer.
1292

*~

Ha~elock the Dane •.

va~ R~YSbroek wordtgeboren.

1293 Jan
Hugo yon

~angenstein

81

: « Legende der H. Martina ».

1294 Paus
C~lestinus V. - Paus Bonifacius VIII (1294-13Q3}.
Brunetto Uatini
OUittoqe d1bl Viva d' Arezzo t
Roger Bacpn t
Jan! vim ~rabant t

t

1295 Dante lid tan het Consilium " Centnm Virorum » zijner stad.
1296 floris ~ordt vermoord. Jan I voIgt hem op.
Paus Bonifacius VIII: bulle « Clericis laIcos ».

y

1297 Willen} va,n Afflighem t
Lodewijk lX wordt heilig verklaard .

1298

Bonifa~iuJ VIII:

«

Liber sextus».

Palest1'in~ verwoest.

JacobU!s dr. Voragine t
Adolf van !Nassau t slag G<illheim. Albrecht van Oostenrijk.
1299 Jan I, tanjHolland t. Zijn neef Jan van Avesnes, graafvan Henegouw,
voIgt ~em op.
Danteals rFlorentijnsch gezant naar San Gemignano.
!

I

..
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Drukkerij A. De Bievre, Brasschaat (Antwerpen).

DIETSCHE WARANDE
EN BELFORT

REDACTlE:

MARKGRA VENLEI, 1'4, ANTWERP EN

DRUKKERIJ

A. DE BIEVRE, BRASSCHAAT.

SEXTA MAl (1432)
Ben datum op "Het Lam Gods

».

De dagbladen hebben gemeld dat de H. Minister van
Wetenschappen en Schoone Kunsten, vergezeld van de meest
bevoegde kenners der Eycker Kunst, de zes vleugelpaneelen
der «Aanbidding van het Lam» te Berlijn gaat terughalen. Na
meer dan een eeuw komen dus' de eertijds onbegrepen en zelfs
misprezen onderdeelen van het grootsche meesterstuk uit hun
ballingschapweer, en ze zullen met aile eere worden ontvangen.
«

Want 't is een Hemelgaef, te chieren Vlaenderlandt.

»

De eerste inhuldiging te Gent was als eene gebeurtenis.
Het gewaardeerd altaarstuk werd door de geestelijkheid en de
opgetogen bevolking in plechtige processie uit Jan's werkhuis
naar de toenmalige St. Janskerk (nu St. Baafs) overgevoerd en
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blijvend ten toon gesteld. Het was den 6n Mei 1432. Jan van
Eyck heeft in het opschrift op de buitenluiken dag en jaar
willen bewaren en vereeuwigen. « Schilder Hubertus van Eyck
~ geen grooter werd er gevonden - heeft het lastige w;erk
begonnen,en zijn broeder Jan, de tweede in de kunst, heeft
het voltrokken op verzoek van Judocus Vydt. VersU seXta
Mal Vos CoLLoCat aCta tUed. De 6e Mei (van het jaar 1432
bepaald door het chronicon) laat u op de keerzijde het voltooide werk beschouwen.
Die zesde dag van Mei was blijkbaar opzettelijk daartoe
uitgekozen.
Was het de patroondag van Jan van Eyck? Was het de
verjaardag van het plechtig bezoek dat de Raad in 1424 het
nog onvoltooid schilderstuk in Huberts werkplaats vereerde?
Dat alles is mogelijk. Zek~r is : dat de Kerk dien dag een
feest vierde van den AposteJ en Evangelist St. Jan :
«S. Joannis ad Portam Latinam », door het yolk geheeten
St. Jan in de olie. Men huldigde nl. de martelie van St. Jan, die
te Rome in eenen ketel kokende olie werd gestoken waar hij,
door Gods beschermende gratie, schooner en sterker uitkwam
- en daarna zijn doodstraf in ballingschap zag veranderen.
Welke dag paste beter om .de schoonheid, de degeJijkheid,
den letterlijken triomf te vieren van de nieuwe aanwending der
oliever/, die als een ontdekking der van Eyckenmocht gelden
en eene ware om wenteling in het paneelschilderen teweegbracht !
Het was tevens het feest van den Evangelist Joannes, die
in zijn ballingschap op het eiland Pathmos de Apocalypsis
Jesu-Christi schreef, het Evangelie van den verrezen Christus,
waaraan de geniale ontwerper en voornaamste uifvoerder· van
het polyptiek, de te vroeg gestorven Hubert van Eyck, den
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geest, de opvatting en vele bijzonderheden van uitwerking
ontleende.
Meer nog : het kerkelijk Officie en de· Mis van dien dag
pasten wonderwel aan bij het middenverdiep, de aanbidding
van het eigenlijke Lam Gods op de vernieuwde aarde. De
drie nocturnen herinneren aan de vreugde der zondenvergeving en der zaligmaking door Christus' bloed; verhalen de
martelie van St. Jan in de olie, het voorwerp van het feest, prijzen
de mysterievolle Apocalypsis - en wijzen er op dat ook Joannes de roem van het marteiaarschap niet mag ontzegd
worden.
Doch luistert hoe de Responsoria het middenpaneel treffend
beschrijven.
1. «Het blijvend licht zal stralen voor uwe heiligen, 0
«Heer, in eeuwigheid van duur, alleluia, alleluia. Oneindige
» vreugde zal zijn op hun hoofden : bJijdschap en jubeJ wordt
» hun deel». - (1)
2. «Met groote kracht gaven de Apostelen getuigenis
»van de Verrijzenis O. H. ]esus-Christus, alleluia, alleluia.
» Vervuld met den H. Geest spraken ze met betrouwen Gods
woord ». 3. « Isti sunt agni novelli ... Dit zijn de nieuwe lammekens
»die het meldden, alleluia, alleluia. Pas kwamen ze ter
»bronnen. Ze zijn vervuld met klaarheid, alleluia, alleluia.
» Voor het aanschijn des Lams staan ze gehuld in witte klee»deren en met palmtakken in hunne handen ».
(1) Van de zaligheid der heiligen spreken ook de antiphonen vail
vespers en laud en : b. v. «Sancti tui Domine florebunt sicut lilium. Et
sicut odor balsami erunt ante teo - In crelestibus regnis Sanctorum
l).abitatio est ;et in reternum requies eorum. - Spiritus et animre justorum
hymnum dicite Deo nostro. »
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Denkt nu terug op de politieke en sociale .toestanden dier
tijden : weelde, hoogmoed en waanzin der gekroonde hoofden
groeide in oorlog en verkwisting, in moord en bloedwraak
zonder einde, en veranderde Europa in een slagveld, waar het
eeuwig s\aCihtoffer, de mindere man, verbloedde of verging
van armoede, honger en pest. Het heidendom herleefde. Stuk
voor stuk werden de vrijheidskleuren verscheurd. De ridderlijkheid was dood, de ridderschap mocht vall en als overbodig
en onnut. Bederf verlamde alles en baande onvoldaanheid,
opstand, verraad, verbittering. Woestelingen gaven zich vlakaf
uit als « haydroits », als haters van alle recht. En de Kerk? De
Kerk zelve wankelde op hare grondvesten en bloedde jaren en
jaren van de Westersche Scheuring. Een tegen-paus zetelde te
Avignon. Christus' echte Plaatsvervanger op aarde kon niet
met zekerheid worden aangewezen, noch optreden met gezag~
Onzeglijke onrust martelde de zielen: waar was de ware
« Sleutelvoogd van's hemels poorte }) - en was al dien tijd de
zaligheid weI mogelijk? (1)
Gent bleef weI is waar hardnekkig trouw aan den Paus
van Rome, en to en van Eyck zijn hemeltooneelen voltooide,
heerschte in het weelderige Vlaanderen een korte wijI betrekkeJijke rust. Tech besefte men de eUenden rondom en de oude
Chronycke getuigt : « In eenen ruden !ijt, ons God dezen grooten constenaer sanL »
Toen werd de Hemel-gaef van Huberts schilderwerk in
S. Jans-kerk ingewijd en wij veronderstellen verder dat de Mis
voor het hoog tentoongestelde meesterwerk gezongen wordt.
In de H. Mis van dien dag smeekten de priesters der heele
Kerk en baden de burgers van Gent: «Gij hebt me beschermd,
(1) Revue Gen. Sept. 1897. Leon Souguenet.
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»0 Heer, tegen de samenspanningen derboozen, tegen de
» menig~ van hen die onrecht bedrijven. Verhoor, Heer, mijn
» gebed· nu ikbid; aan denschrik des vijands ontruk mijne
»zie!. Gij ziet dat wij van a11e kanten door onze kwalenont» redderd worden ».
Toen, scheen het, rees de schim van dengrooten, kalmen
Godschouwer Hubert op, wijzend. met zijne haast heiJige hand
naar de woorden in de gouden nisom het hoofd van den goddeJijken Heiland en Redder: « Hie est Deus ... Summus omnium ... Remunerator. .. Almachtig, algoed, opperste en rijke
Vergelder ». En de kJare taal zijnerbeelden troostte het lang
verkropte leed der ongelukkige kinderen van Eva, der banne~
Iingen in dit dal van tranen, misschien even dieg als de
priester die het Epistel zong : «Stabunt justi. Alsdan zullen de
~

gerechten staan met groote vrijmoedigheid tegenover hen

»die ze beangstigd hebben, ((n hun hunnen arbeid hebben
»onttrokken. Dezen dit ziende, zullen gruwelijk verschrikken,
» en ontsteld staan over zulke onvoorziene zaIigheid; en zullen
» onder elkander zeggen met spijt, en met gewetenswroeging
» zuchten : Dat zijn ze die wij vroeger hebben gehouden voor
» een spot en voorbeeld van hoon. Wij, dwazen, hielden hun
» leven vooronzinnig en hun einde voor schande. En hoe staan
»ze daar nu gesteld, onder de Kinderen Gods, en hun einde
» is ... onder de Heiligen ».
Dat waren balsemwoorden van gerechtigheid. Het geweten
eischt -'- te gauw soms : de mensch zelf heeft geen duur,
maar eischt te recht '- voorden brave glorie, voor den booze
beschaming en straf. De hooge maar schrikbarende gave der
Vrijheid van het redelijk wezen vindt haar kroon even schitterend in straf als in loon. Met een hemel zonder hel is Gods
rechtvaardigheid, Gods Hefde en goedheid zelfs, niet denkbaar.
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In het groote mysterietooneel, de Oivina Commedia der van
Eycken, brand de ook op de predella « die heIle ». OeJ1el moest
er zijn. Het wonderwerk, geschiIderd in waterverf, <~ woog op
tegen goud » zegt de Oude Chronycke, doch slechte en domme
schilders hebben het vroegtijdig met hun «kalverhanden»
afgevaagd. Oaaruit ging op met geknars van tanden : «Wij
hebben ons afgetobd ter verdoemenis, langs pijnlijkste kromwegen ODS doolge\oopen ; maar den waren weg, dien des Heeren,
hebben wiJ miskend. Te laat! Te laat! (efr. Sap. 5) Ergo
erravimus a via veritatis ».
Doch daarop drukte de Kerk heden niet langer; ze Iiet
onmiddellijk op het Epistel volgen de dichterJijke beschrijving
van het land der eeuwige lente, de woonstede van vrede en
rechtvaardigheid, het open Paradijsland der van Eycken. «De
brave zal bloeien als de palmboom, als de ceder zal hij zich
hoog en wijd uitbreiden v66r den Heer, alleluia.
« De brave zal groeien als de lelie en zijn bloesem valt niet
»af in eeuwigheid. De hemelen zullen uwe wonderwerken
»verkondigen, 0 Heer, en uwe getrouwheid zal prijzen de
» vergadering der heiligen, alleluia, alleluia.
«De rechtvaardige zal zich verheugen in den Heer en
» hopen in Hem; en geprezen zuBen worden allen die oprecht
» van harte zijn, alleluia aBeluia! Omnes recti corde ... »
Het Evangelie leerde dat de eereplaatsen in Gods rijk niet
willekeurig en uit louter voorkeur aan vrienden werden gegeven:
Aan zijn rechteren linker hand kan Jezus slechts plaatsen die
het verdiend hebben en voor wie de Vader, in zijn alwetend
vooruitzicht dezer verdiensten, het zoo heeft bereid. Ooch door
Jijden en kru~s hijzonder is het Godsrijk te verwerven. De
weg ten Paradijse gaat over Golgotha ». De twee broeders
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Jacobus en Joannes bevestigen geestdriftig dat zij Jezus' Iijdenskelk kunnen drinken.
Het bloedend Lam, de passietuigen, de palmen der martelaren bewijzen die lijdensleergenoeg. «Dezen zijn het die uit
de groote verdrukking zijn gekomen en daarom zijn ze voor
den troon van God ». (Apoc. 7: 14).
Daar klinkt opeenS de roepstem der priesters : Sursum
corda. De harten omhoog! Gratias agamus ... Laten we dank
zeggen aan God, onzen Heer.
En plechtig rijst over de staande vergadering hetdankgebed (de Prrefatie der Apostelen) tot den Eeuwigen Herder
Christus die zijne kudde niet veriaat, totdat ten slotte, op de
bede van Jezus' Bruid, de Kerk, boven de zwakke stemmen der
aarde, de hemelsche koren der trouw gebleven Engelen en
Aartsengelen, machtig en eenparig rollen door de hemelen den
galm van het driemaal Heilig elkander toe, Hem tereere, die,
als Paus en Koning, op den troon zit in de glorie van den
Vader zelf: (Phil. 2: 11) Heilig, heilig, heilig de Heer, de
God der heirscharen! Dominus Deus Sabaoth (1) Dat is : der
hemelsche heirscharen: der engelen en der ontelbare gezaJigden.
De vergadering knielde voor de Consecratie. Herdacht en
vernieuwd werd het offer van het Kruis-Iam, dat zich slachten
liet en zijn bloed vergoot tot losprijs der zonden. «Agnus redemit oves ». Het lam kocht de schapen vrij .
. (1) Deus Sabaoth beteekent nooit: G. der aardsche legerscharen.
IsaIas 54 : heet Christus, denstkhter den bruidegom der Kerk, bij name:
Dominus Sabaoth. Zoo doet ook de Kerk zelve b. v. in de Prefatie der
Apostelen. «Sabaot)} op den borstriem der groote middenfiguur kan niet
hinger een argument zijn om den godd. persoondes Vaders daar vel'beeld
te zien. God de Vader heeft in de « Aanbidding» geen zin, ofschoon aIle
mij bekende werken enkel van God den Vader gewagen. Dat hop en we
in een volgend artikel afdoend te bewijzen.
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Wat dreef weerom oogen en harten van de diepte naar de
hoogte? Wat anders dan de drang der waarheid dat er geene
hoogere verheerlijking Gods mogelijk is, dan die Hem gegeven
wordt in en door den God-Mensch. Degeest steeg als vanzelf,
bij reuzensprongen afgronden over, uit Adams ellenden tot de
koren der geesten, tot den troon der reine Moeder Gods, tot den
top van aile hemelen waar de eens lijdende en versmade
menschheid van Gods Zoon triompheerde in eeuwige heerschappij van Koning en van Redder zijner broeders.
«Rex regum Dominus dominanttum» luidt zijn eigen
mysterievolle naam (Apoc. 19: 12, 16) die in vier rijen eerepaerlen op den zoom van zijn kleed gestikt staat, in goud en
gloeiende robijnen. (1)
De purperen Engel van Gethsemani, die Hem geverfd
in zweet van bloed, plat der aarde had zien liggen, Hem
driemaal had hooren roepen verlaten in dien akeligen nacht,
herhaalde, met even opengeslagen handen, de troostrede die
hij to en sidderend van ontzag en medeJijden gestameldhad en
die nu jubeJde door den voUen, Iuisterenden hemel:
« Bloeddruppelen verkeeren in robijnen,
In perlesnoer de tranen hier gestort.
De'zon en maan staan doof, hoe schoon ze schijnen,
Ais gij uw kleed met diamant omgordt...
Wat is my hoofd een kroon omhoog beschoren !
Wat is die kroon uw schimpkroon ongelijk!
Hoe wiluw naam en titelalle namen
Verdooven, als de Hemel, Aarde, en Hel,
Voor u geknield, in Jezus-naam te zamen
Zich buigen voor uw troon en voetschabel».

Het nooit rustend hemelsch koor begroette eenp,arig den
(1) In Grieksche en Latijnsche hoofdletters.
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goddelijken Triomphator met een zegevierend herhaald:
AGLA d~ 1. Gij zijt sterk in eeuwigheid, 0 Heer. (1)
De priester aan het altaar vouwde de handen samen voor
de borst, boog het hoofd, en herdacht in dankbaar Memento
den dierbaren Meester Hubrecht dieduizenden was voorgegaan
« met het tee ken des geloofs en nu rustte in den slaap van vrede)}
binnen diezelfde gewijde beuken ... En zifn stem me stokte als
hij den onvergetelijken stervende weer voor zich zag. Hij zag
hem, dengrootsten schilder zijner eeuw, gewasschen van aIle
.vlekken in het zoenbloed van het Lam, gevoed metde teerspijze voor zijn terugreis naar God, gelaafd met het hartebloed
van zijnen teederen Pelicaan, het altijd helder oog gevestigd
op het werk van zijn leven, het onvoltooid werk zijner liefde ...
Wat tragische worsteling, eer die bloeiende man ondergaf en
bekende: « My ne halp raet, const, noch medicine ». Kalm,
ondanks aile pijnen, volkomen gelaten, na de uren van harden
strijd, sprak hij nu: « God is de Heer. Mijn Verlosser leeft.
Ik zal hem zien met mijne oogen geJijk hij is. Hier zien we
maar als in een spiegel, als in een raadsel» en zijne oogen
opheffendten hemel, «dMu echter vanaangezicht tot aangezicht ». - Na eenpoos voegde hij er bij met weemoed: « Mijne
verre vrienden zou ik willen, groeten en zeggen :
Bidt God voor mij die Const minnen,
Datick zijn aansicht moet ghewinnen ...
(1) Het nog stee~s on- of misbegrepen AGLA op de vloertapijten der
beide Engeienpaneelen is eene oude, veelgebruikte benaming van God,
.. gevormd uit de aanvangsletters der vier Hebreeuwsche woorden: Atha
Gibbor Leolam Adonaj : Gij zijt sterk in eeuwigheid, 0 Heer. efr. Dominus fortis et potens ... Dominus virtuium ipse est Rex glorire. Liturgie van
Palmzondag.
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Het koor eindigde tezelverstond de "roerende smeekbede
van den grooten Aquiner tot den « teederen' Pelicaan » het liefdesymbool rond Jezus' majesteit op het bovenste middenpaneel :
]esu, quem velatum nunc aspicio,
Oro fiat istud quod tam sitio,
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae.

Kalmer en eindeloos breed zweefde nu tusschen hemel en
aarde het wonderschoon gebed dat de Heer zelf ons leerde, het
gebed der gemeenschap, het gebed der menschheid tot den
Drieeenigen God :
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Geheiligd zij Uw naam,
Uw rijk kame,
Uw wi! geschiede ...
en leid ons niet in bekoring,

besloten door den kreet van heel een yolk in leed en nood:
« maar verlos ons van den kwade!» - En weerom in zijn bebenauwdheid ijlend tot den goddelijken Middelaar: «Geef goedgunstig den vrede in onze dagen. Beveilig ons tegen aIle
omwenteling. Verdienden wij straf, Lam Gods dat de zonden
der wereld wegneemt, geef ons den vrede, dona nobis pacem.»
In het wonderhelle verschiet, onder het blauw der wolken
en het groen der boomen en landouwen, als een bruid getooid
voor haarbruidegom, daalde, met een toover van torens, de
hemelstad Jerusalem, .beata pads visio, het zaligende vreegezieht.
De H. Joannes Baptista« de vriend van den Bruidegom »
zag bij Christus' Doopsel den H. Geest op Hem dalen en
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blijven zweven om het geloof der flauwen te sterken in de
woorden van den onzichtbaren Vader: « Deze is mijn weI beminde Zoon. Luistert naar Hem. )}
Te midden goddeJijken gloed hing die ook hier, op uitgespreide schitterende wieken « vol paradijsdauw » bovenhet Lam
en boven de menigte. Hij was de Geest, door Christus beIoofd
en gezonden om te ieeren, te richten, te heiligen. Hij was de
Trooster, de Vader der armen, en zijn vurige stralen drongen uit
het middenpunt der hemelen door tot in aile aardsche diepten :
de ziel der Kerk. Meer nog: gelijk op de bUitenpaneeIen Christus,
deZoonGods, ontvangen wordt van den H. Geest en gevormd in
de Maagd Maria, zoo moeten uit de verioste en gereinigde
menschheid de zielen bovennatuurlijk worden ontvangen, de
zonen Gods worden geboren van den H. Geest, die ais eene
levende fonteine uitvliet in zijne zeven gaven, en na het
« zijn» der heiligmakende gratie, schenkt het weten, het
willen, de onontbeerlijke stuwkracht tot de daad der deugden
allemaal.
De open bran des [evens bood den dorstigen, in hitte
en strijd, overvloed van frischheid en sterkte, wekt bloem
en kruid en wondere schoonheid der Iandouwen. Den laatsten .
en pJechtigsten dag van het blijde Loofhuttenfeest en zijn symbolisch waterputten, hoor ik Jezus zelf roepen midden in den
stiJIen tempel: «Zoo iemand dorst heeft, hij kome tot mij,
en drinke. }} (Joan. 7 : 37) en gelijk de Joden, herhalen de
christene eeuwen het lied van zijnen propheet IsaIas 12: 13 :
«Gij zult met vreugde water scheppen uit de bronnen des
Zaligmakers» .
Daar staan tusschen wijnstok en brood boom tal van andere
boomen, beladen met puikvan altijd nieuwe vruchten des levens,
het recht der gereinigden in het bloed van het Lam. Daar staat,
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bij het samenloopen aller wegen, midden in den hof, het heilig
Hout, het kruis en 't altaar van het Lam.
« Geen Cherubin keert hier, met gloeijend staal,
U uit den hof van dit wellustig maal.
-Hier nestelen geen slangen in de bladren.
Dees appeJ voedt het leven in onze adren,
En rekt den Mei derjonkheid. zonder end.
Zijn rijpe schel, van rijp noch mist geschend,
Vermomt geen worm, die u in 't hart zal bijten
En zulk een rij van kinder en doen krijten. )}

Hier is, 0 troost, de boom der kennis en de boom des
levens niet verscheiden: het eene Lam, de eene Heer is De
Waarheid en is Het Leven.
«

Neemt en eel.

»

« Zoo Eva zich vertastte aan d'eedle vrucht
Des eersten hofs, geplant in Edens lucht,
Het wordt geboet door kostelijker eten:
De spijs bedroeft, de Spijs helpt leed vergeten :
De spijs bederft, de spijs herstelt het al. Verboden Spijs veroorzaakt 's werelds val,
Geboden Spijs veroorzaakt 's werelds leven.
De mensch wordt daar vernederd, hier verheven.»

In- en uitwendig gestuwd door hooger kracht, stonden de
eindelooze processies der uitverkorenen gereed om offervaardig, spoedig en vol hard end voort te treden
«de Heirbaan op, In 't eeuwig scnijnend Licht.}) «Door 't hemelsch brood gesterkt, 0 Heer, vragen wij tot
eeuwig ieven te zijn gevoed.}) (Postcommunio)
Van uitden hoogen troon teekende de Eeuwige Hoogepriester zijnen zegen : zijne rechter spreidde « vreugde onvermengd :
gaudium sine mcerore a dextris ».
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De priester eindigde met een knieval S. Jans Evangelie :
« Maar zoovelen Hem ontvingen, hun gaf Hij vermogen kinderen Gods te worden: hun die in zijnen naam gelooven... die
uit God zijn geboren. En het Woord is vleesch geworden en
Het heeft onder ons gewoond, en wij aanschouwen zijne heerlijkheid: heerlijkheid als van de Eeniggeborene uit den Vader,
vol van genade en waarheid. »
Heel den dag verdrong zich de menigte in den kooromgang
der kerk en rond het altaar, waar jong en oud hangen bleef
en zwermen als gretige bijen om zoetigheid van heide en hemeldauw. Onder in de middenbeuk, brandden lichten op het graf
van «Meester Hubrecht den uitnemend constig(en) schilder
die de tafel in S. Janskerke eerst begonnen hadde. » Wolken
wierook geurden onder de gewelven. Aile klokken luidderi,
De begiftiger Judocus Vijdt voelde zich den mees! ver~
plichte.
Dien dag nog ging Jan naar Brugge terug en stelde ontroerd
het voltooide werk hunnerhanden onder de hoede der edele
« constminners» van Gent:
Versu sexta Mai vos collocat acta tueri.
*

Ik herhaal mijne stelling: Was die 6e Mei niet prachtig
gekozen voor het eerst en waardig openplooien van het wonderwerk onzer godsdienstige schilderkunst?
*

Binnenkort wordt het weerom tentoongesteld in de eerste
;pracht zijner volledige oorspronkeIijke deelen.
Waar en wanneer zal dat het best en het schoonst geschie<den?
Het antwoord is klaar : In Sf Baals op 6n Mei.
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Een voorstel nog.
, Men viert de wereld door Dante en zijn genie. Te rechL
Maar. .. de zoogenaamde « Aanbidding van het Lam}) deelt het
lot der meesterstukken: veel geprezen, min gelezen. Een
« Dedaelswerck » zuchtte v66reeuwen Lucas de Heere. Ook
op onze dagen werd ze, zelfs door de besten, nog maar tenhalve
verstaan. Kon ieder jaar de 6e Mei ons niet samenbrengen om
van Eyck te vieren? Kon dien dag in academies, onderwijsgestichten, kringen van allen aard geen zitting worden gewijd
aan het wereldberoemd puikjuweel onzer eigen Kunst, in
afwachting dat in de Vlaamsche Universiteit te Gent een
leeraarsstoel gesticht worde uitsluitend voor de studie van
het «Lam Gods»?
L. AERTS.
Heppen , 7-3-'20

SCHEMERSTRAAL .. .

Een voor een glijden, den blik voorbij, de frontbeelden
... nu een Waal, dan een Vlaming, hier een dichter, daar een
schilder. - Hoe ze allen gevolgd in bonte wemeling van toch
eentoonig-grijze ellende? Af en toe steekt een silhouette uit,
sterker afgeteekend tegen de lucht van ons wazig Noordzeeatmosfeer, het murmelend zeegeklater aan de voeten. - Al
die jaren door bleef 't oneindige van de zee hun dobberend
wee omlijsten, 't heimvolle van 't golfgefluister de stem die
smart en opstand suste ... m~nschelijke wrakken, wegdobberend op eene zee van eindelooze ellende.
Wat nu ontwaard in 't vage van 't verieden, wegdoeie-.
lend in thans bekorende schemering ? Een volksjongen? Weer
een dichter? Weer een schilder? -- Voorwaar, de straal der
kunst lichtte van lieverlede · over die kudde van menschelijk
vee, maar haar troostgeschemer is voor de uitgelezenen en
voorgeteekenden. Een andere kracht was noodig, van hooger,
alhoewel 'gelijkaardige, beteekenis, van algemeener omvang,
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om de massa op te beuren, te stalen in den bovenmenschelijken
strijd. - Kerkske van De Panne, nu moet gij verschijnen, in
de wijding dier glorievolle dagen, in 't mysterie van de alom
heerschende duisternis - schaduwen van gemis aan stoffelijk
licht, schaduwen van diep-teisterende zielekwaal. Die dorpstempel met nederige, hoewel keurig versierde beuken, was
de basiliek geworden waar de ontzaggelijkste schouwspelen
een echo vonden: de epische worsteling van een yolk tegen
ondergang en dood. Episch ja, en toch zoo simpel was alles
wat daar plaats nam, van de eerste soldaten-begravingen af in
October-November'14. Nog had de militaireoverheid ze niet
voor officiers aileen voorbehouden : de nederigste volksjongen
had zijn plechtigen dienst ; de eenvoudige kist, in de nationale
kleuren gewikkeld, werd daarna, voor de kerk neergezet, en zij
klonken, die zangen vol onsterfelijkheidsbeiofte en opbeurende
blijdschap - Ego sam resarrectio et vita: «Ik ben de Verrijzenis en hetLeven» -klonRen weggedragen op de vieugels van
den wakkeren zeewind boven 't Jijzig zand van ons menscheJijk besiaan, klonken met verhoogde beteekenis der aangrijpende omstandigheden in de ooren van hen die daar stonden: echte
christen en en stoere vaderlanders. En dan, verteederde zij, de
Koningin die gloriegalmde, verteederde tot de Moeder, ver-'
vangster der vleeschelijke moeder ginds verre aan 't rozekransbeieren in de onzekerheid van haar Kempisch stulpje, en boog
neder over den gesneuveide, den afgemaaide, en teekende met
onzeggeJijke zachtheid zijn stoffelijk overschot, het zegenend
voor 't eeuwig leven gelijk de tijdeJijke moeder den zoon eens
had geteekend voor 't leven van den tijd ...
Tegen Kerstmis was de tempel, in aile werkelijkheid, tot
een stal geworden; vol stroo, waarde mannen op sliepen, ,
waar eenige bidstoelen nog van voor stonden voor de schaar-
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schegeloovigen, die in 't duister strompelden tegen wakkergestooten jongens. De keerskens aan den outer aIleen wierpen
eenweifelend Iicht op 't mysterie-offer snel opgedragen.
't Was hoogtij van nood en angst en spannend gevaar; '(moest
ook hoogtij zijn,aan Gods kant, v,an bermhertigneerbuigen
op menschelijke ellende. Die boodschap brengt Kerstmis tot
op de hachelijkste stonden. - Kerstmis kwam, Kerstmis ging ...
geen middernachtmis, geen blijde zang van Engelen, geen ster
in den nacht van 't oorlogsduister. En, daags voor Kerstmis,
daar ik de kerk ontvlucht was, waar dien morgen zelfs geen
missen gelezen werden, en geknieJd lag in 't kapeIleken der
Zwarte Zusters, zag ik dien opdagen dien ik wou nemen als
hetvoorbeeld van den trooster in troebele tijden, van den
lichtbrenger toen alles zoo donker, ?:Ooontredderd-verward
was, van den Vlaamschen priester van 't Vlaamsche volk. In
hem wil ik belichamen de kracht van 't geloof dat Iichtspeelde
boven onze jongens. Hij stelde mij fiuisterend voor de heilige
communie uit te reiken : 't was onze eerste oorlogsontmoeting.
Hij zocht toen nog naar eene geregelde opname in den aal»moezeniersdienst, die karig moest toegemeten worden aan zijne
grenslooze toewijding, maar eindeJijk toch werd vergund.
Vluchtige samenbrenging ... de oorlogbranding vereenigde, de
oorlogbranding scheidde. En eindelijk werd de kerk weerviij, veel later, in Maart. Bij
de dde maanden was zij de schuilplaats geweest der deerlijkste
ellende en de vriend der armen had wezenlijk geenlangen weg
afte leggen om kleinen en verstootelingen op te zoeken. Toch
had het er eerbiediger kunnen toegaan. Waren zij de schuld
die daar Jagen in noodvan het vleesch en nogdeerlijker nood
naar den geest? in derving van aile lichamelijke verwarming
:en vertroosting,en onwetendheid van aile zedeJijke veredeling?
c
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De armen! zoo eenige poging van voorlichting tot hen kwam,
dan had den zij het te danken aan verderfelijk socialisme, die
karikatuur van bezorgd katholieken godsdienst. Beneemt men
het yolk zijn geloof, dan is aile bron vanopbeuring en troost
afgesneden. En toch blijft pet zoo prachtig, dat volk, zoo offervaardig,zoo standvastig geduldig in aile lijden en verdrukking,
zoo veerkrachtig in leute en gezond optimisme na den strijd.
Geen prachtiger yolk onder de zon danons stoer Vlaamsche
yolk in zijn onbeholpenheid en oorspronkelijke rijkbegaafdheid.
Mocht het, zooals voorneen, zijne redding vinden in 't. aloud .
geloof en de veredelende reine zeden ! Zijn vertrouwen stell en
in de herders aan zijn eigen schoot ontsproten, die het lei den
langs de wegen van vrijheid en vrede ! Mochten, aan den anderen kant, de hooge leiders van die leiders geen kunstmatig
tweespalt scheppen tusschen natuurlijken drang en bovennatuurlijke plichten, tusschen recht van den tijd en streven naar
de eeuwigheid! ~ Doch keeren wij terug naar het met stroo
gevulde, tot stal geworden kerkske van De Panne, dat wij in
schijn verlaten hebben. In schijn slechts: de kudde verdwaalde
schapendie wij er Iieten, is maarte echt een beeld van ons volk,
In Mei was de kerk gezuiverd, ontruimd. Weer was er
licht in de lucht: de eerste oorlogslente daagde. Ik heb het
hier niet over die vreemde opgetogenheid der natuurherleving
te midden verdelging en dood. - In menig Open Brief van de
Belgische Standaard zou men den jubeJtoon van den stond
kunnen waarnemen. - Het geloofsleven op 't front, de vruchten van de priesterwerking is hier meer uitzonderlijk bedoeld,
en in de priestersbeelden dekracht van het ge\oof. Wat hebben
wij er gekend, al die jaren van miserie door, van den meest
verschillenden aard, van aile hoeken van Belgie, van aile
dracht en van allen ouderdom: parochiepriesters,paters:
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benedictijnen, karmelieten, dominicanen, franciscanen. ~ Ik
zie dat pater ken nog, in zijn bruin kleed, schrijlings gezeten
op een kanon. zoo jong van wezen, zoo stout nalef kijkend.
't Was in de eerste dagen van den Yzer en het deftig officiersuniform had nog niet alles getiniformiseerd; men zag de vreemdste mengeling van geesteIijk gewaad eo toevallige dracht.
Was ons yolk prachtig in den oorlog, dan wat gezegd van
hen, die, aan zijnen schoot ontgroeid, er at de eigenschappen
van bewaard hebben en ze verfijnden en veredelden in studie
en hooger zieleleven? En nochtans was er iets nog heerlijker,
heldhaftiger dan onze aalmoezeniers: dat waren de brankardiers
- seminaristen, onderwijzers - die met de jassen, onder de
jassen, het zelfde helleleven leidden, altijd gerl!ed hunne wonden te verbinden, hun gevaar te deelen,het opbeurend woord
op de Iippen te hebben. - Wondere jongens ! uit de vette
groet ik u, met vereerende bewondering. God aileen kan uw
verdiensten kennen en vergelden.
,
Zullen wij nimrrer de Pannekerk, Mei-maand-vierend,
binnentreden ? Zie, de eenvoudige dorpstempel is proppensvol.
't Is immers de eerste Maria-maand onder den oorlog, en die
kan niet lang meer duren, heeft reeds boven aIle verwachting
lang geduurd. Aile gedachten, aIle verlangens trekken naar dat
vaderland, dat men niet verlaten heeft, en dat toch, door een
ijzeren wal omsloten, zoo ver verwijderd schijnt; dat landeken waar de dorpskerk staat in haar krans van wuivende velden; waar de geiiefden, aan den huiselijken haard, de dagen
aftellen tegen dat de zoon, de broodwinner zal wederkomen. En
zij klinken de lofzangen, eenvoudig-aandoenlijke woorden op de
nationale wijzen aangebracht, zeggend ,het trachten van al die
harten, hun betrouwen in de Moeder-maagd. En de oogen
schieten vol tranen - zooals to en voor de eerste maal, in dat
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zelfde kerkske, na de consecratie van een Zondagsmis, ikde
« Braba:n~onne » in eens hoorde galmen. Ik dacht dat mijn
hart voor goed ditmaaI in snikken smolt. Vaderlandsliefde,
oorlog en vrede, vrijheid en verdrukking, brekend·er heiligste
banden,dit alles kreeg plots voor de Belgen, door den schielijken
wereldoorlog, zijn beteekenis. Ditalles smeekte en weeklaagde
in de ongekunstelde zangen van die jassenmenigte in de kerk
van De Panne in Mei '15. Buiten geurden de duinroosjes in
witte onnoozelheid, de zee in haar vernieuwd blauw zijden
gewaad, lispeJde van leven en liefde, enook daar binnen inde
harten, was het een trachten voor vernieuwing der levensbanden, bJijde thuiskomst, zegevierende intrede in't verioste
vaderland - het Aardsch Paradijs! :- En 't zou nog vier jaar
duren!
Wie zal zeggen nochtans of die gebeden van den eersten
ooriogsmei, niet de dauw waren waaronderde oogst van 1918
- de welige en rijpe - gedijde ? God is eeuwig en lankmoedig: hij laat het graankorreltje in den schoot der aarde rusten
tot het ontbonden is en gereedstaat tot levensvruchtbaarheid.
Hoe lang blijft een gebed, in den schoot zijner bermhertigheid,
tot hetlevensbrood wordt? Dat is zijn geheim.
Maar de veriossil1g is gekomen, de dauw van gebeden
die al die jaren door in mystische wolken onder de gewijde
gewelven opsteeg, vie) eindelijk zegenend neer -'-'--_ Rorate
coeli,desaper... en 't zelfde geloof dat, stalend en steunend,
gewerkt .had in den strijd, juichtebijde overwinning, vergezeldede vooruitsnellende jongens naar deontheffendezegepraal.
Weende ook bij hen die neervielen, en konvan hen niet schei·den: de Kerk iseen tweede Rachel en weigert getroQst te
iworden .. ; «Gij tochzult mij begrijpen als ik u zeggenzal
,·dat ik dieeerstemaanden(na de offensief) hebovergebracht
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levende met de dooden . Mijnschoolle jongens ! - ik had alj
mijn beste vrienden verloren, en ze lagen daar achter ons op .
die bane, die glorievolle, die ons weder in BelgH! bracht.~Mijn
schoonste levenskracht was bij hen gebleven en 'k zoch! ze op
tusschen de putten en puinen waar ze Jiggen. Oraag zelfs had.
ik me nedergevleid nevens die lievelingen van het ideaal om in
die verlatene streek, aileen nog de zangerige stem te vernemen
onzer dooden. Een kluizenaar worden in de Yzerstreek,in een
schans wonen ver van de niet begrijpende wereld, en bidden.
aldaar en boeten voor mijne jongens ... »
Zoo spreekt een Vlaamsche priester over zijn Vlaamsche·
yolk. Zoo weent de menschelijke weemoed in 't juichen van.
't zegevierend geloof.
27 December 1919.

LENTE AAN HET FRONT

De lentepracht"! De lentepracht!
De levensmacht! Het leven zacht.."
Ue botten bersten blij in warmer levenszwellen,
De beken babblen vrij in spoedig voorwaartssnellen,
De vogel zingt en zwiert.
Een jubelen van zang is heel het ruim aan 't worden,
Van nachtegaal tot musch - bevleugeld bardenhorden De leeuwrik tiereliert.
De lentepracht! De lentepracht !
De liefdemacht! De liefde zacht!
De zee in al haar wijdte is als van licht doorblakerd.
Haar baar is blauw, haar lied is 't lied waar liefde in schatert Het zwellend levenslied.
Aan tak en twijg en tronk het levenssap, als dronken,
Het bottend blad bespoedt, dat Iicht en leven schonken
Op vrij natuursgebied.
De lentepracht! De Jentepracht!
De levensmacht : De liefdekracht -
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De Hefde is aan dertgang in al des levens sferen Als liefde wakker kust, wie zal dat kussen weren
Vit zijner ziele grond?
Het leven waart en waait, een adem uit den hooge.
Geen bloem of z' heeft haar geur - geen druppel dauw zal drogen
Op warmen levensmond.

o lentepracht! 0 levensmacht!
o liefde, lente, leven zacht!
Deze verzen, zoo zij or geen andere verdienste kunnen
aanspraak maken, geven toch de stemming weer van den
blij-wrangen, geweldig-grootschen oorlogsmei '15, waarin zij
werden geschreven.
Ontembaar borst het levensgevoel weer uit,spijts ondergang
en verdelging, dood en in puin leggen, trots bang gevaar en
naren strijd. De winter was achter den rug, de winter der
natuur, de winter der zee !
Tot sissen steeds gereed
De rauwe meeuwenkreet
Wanneer de stormwind waait.
Voorwoest geweld beducht
Een kringlend meeuwenvlucht
In wild gedwarrel draait.
De schelpjes in het zand,
Met ijzig rijm omrand,
Bespikkelen den grond Een mozai"ek van steen
Door vogelpoot aileen
Betrappeld in het rond.
Geen straal op d'oceaan,
In mulle duin geen baan,
Maar zand in Jijz'ge vlucht.
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En in de woestenij
Van 't barre strand die rij
Van vogeJen beducht.
Geen wandelaar op 't strand Alleen met lucht en zand
De zee vol stormgew~en.
Waar 't oog ook dwalen moog',
Niets dan het ruim omhoog,
Het water daar beneen.

o Heer!

uw zee is schoon,
Wanneer de woeste toon
Der watren schuimt en schalt ..
Wanneer de pluimentop
Der baren bonzend op
Den doffen oever valt.
Gezegend zij uwnaam
Van aarde en hemel saam,
o God, die redding geeft.
Uw gramschap, als de orkaan,
Loeit op een oceaan
Door liefdevreugd omzweefd.

Oat was de zee geweest, den bangen winter door: geweld
in de natuur, geweld in de maatschappij. De oorlogsorkaan
loeide. Maar nu washet Mei, en kwam er luwte in de lucht,
zoo niet in de gebeurtenissen. De duinen herleefden; in het
ruim was het een zinderen van leeuwrikken, eentrillen van
nachtegalen. - 0 de pracht vah die eerste natuurontwaking
in bang oOrlogsgeweld !
Ik herinner mii, uit mijn verre jonkheidsdagen, hoe zalig
het was tegen den avond rond te dwalen in onzen tuin die dan
nog in vollen buiten stond, de maagdeJijkheid van de ApriInachten in te ademen, den geur van debloesemende kers- en
.appelboomen. Ziel en zinnen gingen open om de bedwelmende
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levensweelde op te vangen ; maar in de grijsheid staat men
voor een ander raadsel, dieper, geheimzinniger, ja, voller: het
raadsel van 't eeuwig leven, en de lente krijgt eene nieuwe
betee.kenis, wordt de bode die de komst meldt van Hem die
voor de ziel de onsterfelijke Verloofde is.
lets van de plechtigheid van dit versch gevoel vaarde in de
lucht in die eerste frontlente, verhoogd door het tragische van
't alomdreigende. Want nooH zweeg 't kanongedonder en die
grootsche stem in de verte was als de grondtoon waarop
vogelgefluit en getril steeg en zwierde - elementaire grondfeiten
van 't menschelijk bestaan : altijd zal er strijd zijn, zoolang de
mensch leeft, tusschen goed en kwaad, plicht en geweld,
recht en verdrukking, vrijheid en onrecht. Den strijd afschaffen,
zou heel de grootschheid te niet doen van menschelijke ziel en
menschelijk leven. Des dwalen de pacifisten zoo jammerlijk :
altijd zal er oorlog wezen, zooals er altijd armen zullen zijn.
En door den strijd, vrede; zooals door 't sacrificie, leven.
Die grondgedachte ook zocht ik, in den oorlog, tot uiting
te brengen :
De ruischende zee met haar bollende baren
Oneindig aan 't deinen in dalenden gloed Al hemel en water wat 't oog kan ontwaren
Oneindig op aarde de baren van bloed.
Wie telt er, 0 zee, van uw baren de droppen?
De sterren des hemels? De bloemen op aard'?
Wie mocht er den stroom van het hartebloed stoppen
In schalen van goud door Gods engelen vergaard ?
Is de oogst nog niet rijp, door uw Hefde opgenomen,
o Christus ! aan 't Kruis, met uw armen zoo wijd?
De straling van glorie en glans die wij droomen,
Omzweeft nu ons volk, aan uw Iijden gewijd.
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o Christus met duizenden vielen zij neder,
Ais druppende baren, als aren op 't veld,
De bloedige strijders - nooit keeren zij weder. ..
Wie heeft er de brekende harten geteld? Uw liefde, die waakt. Ais in 't duister der tijden,
. De heilige glans van uw passie verbleekt,
Verrijst aan den einder der toekomst, den wijden,
Van harten een hastie, die blank is - en breekt.
Die blank is als sneeuwwit, van smetten onschuldig,
Maar rood als de zan in het Westen, als bloed Een hostie van liefde, door lijden geduldig :
o kom, Christus-God! 't lijdend volk te gemoet.

Geen lentelied is dat sacrificielied : het draagt voor datum
De Panne, 16 October 1917. De lente baart den zomer, die
wordt opgevolgd door heffst en winter, eenheid van het jaar
in verscheidenheid van seizoen. Zoo ook in 't menschelijk leven
blijven de jeugdaandoeningen, enkel verrijpt en verdiept, de
hartstochten van grijsheid en sterven. Doch ik had het meer
bepaald hier op het wrange mengsel van opgetogenheid en
foltering dat onze ervaring was in de lente van '15.
Zij was ook zoo h~erlijk die eerste ooriogslente, wat
natuurherleving aangaat. Met honderden orgelden de nachtegalen in hagen en duinen; 't was een aanhoudend geketter en
getril op, in de verte, den doffen bastoon van den oorlogsdaver.
En wat de vogeien, in de lucht, van muziek verspreidden,dat waren de bloemen in de duinen van levende poezie. Vooral de witte
duinroosjes. Aan menigen Open Brief gaven zij aanleiding.
Ook in kleur werden zij verheerlijkt. Ik bewaar - met pieteit
- het kleine panneei dat Paul Pierard, onze jonge vriend, met
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de gauwte, 's morgens vroeg, v66r 't exercitie, in de duinen
ging schiideren en mij vol vreugde bracht. De dauw Iigt over
de bloemkens, de eerste morgenklaarte daagt, alles is maagdeJijk en frisch geJijk de jeugd van deze edelmoedigen die zoo
gaaf en grif hl)n leven schonken. Met jeugd waren wij omringd,
eene gansche schaar jongelingen. De een bracht den andere
mee - 't was immers alles jonkheid onder de wapens. Oat
verhoogde het nijpende van hun sneuvelen of verminken, maar
ook den glorieglans van hun opoffering. En, trokken zij weer weg
naar de vuurlijn, dan volgden ze onze bekommernis, onze
gebeden, onze gepeinzen. Ook in schrift. Den 11 en Mei stond
mijn eerste Open Brief in De Belgische Standaard te lezen, als
antwoord op het schrijven van een dier jongeIingen :
« Wat een Aardsch-Paradijs is toch De Panne in de pracht
van de lenteweelde! Nooit heeft de vernieuwing van het jaar
mijn hart zoo innig aangedaan. Zou dat komen door het dof
kanongedonder, onvermijdeJijk in de verte, majestatische onder
toon voor 't j ubelend getril der honderden nachtegalen? Die orgel~n hun hartje uit, alsof het ging breken van al te goddelijke
extaze. Wordt door de moordtragedie, op eenige uren van hier
afgespeeld, 't mirakel van liefde en levensverrijzenis tot hooger
beteekenis opgezet? Maanden lang schenen de duinen in doodsche loomheid te sluimeren : nu schieten zij schieJijk wakker,
getooid met oneindig bloemengebloesem, schakeering van aile
kleuren ...
}) Doch heeft het niet iets wreeds in, aldus te spreken van
Ieven en natuurverrijzenis aan hen die dageJijks blootgesteld
staan aan dood en verminking? - Neen, luistert... Gisteren
ging weer onze wandeling door de zandige duinen. Veel hebben
zij verloren van hun vroegeren tooi - de winter was koud, het
kolenvoorraad schaarsch. Menig boom werd uitgerooid, menige
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tak afgerukt, ja zelfs met heelder stammen werdensoms de
knot-esschen eenvoudig weg in twee gezaagd, zoodat een korte
naakte tronk aileen bJijft staan. Zoo troffen wij er een gisteren
op den weg, bloot staande in het dorre duinzand, voor
enkele dagen wellicht nog een doode romp, maar thans schoten
forsige, frisch-groene twijgen uit hem op ...
« En ik viel aan 't mijmeren ...
« Dit boomken daar in de zandige duin, was het niet het
beeld van ons land, van ons gemarteld volk, geknakt, in twee
gesplitst, beroofd van zijn driedubbele kroon: godsdienstpracht, vrijheidslicht, schoonheidstroost? Zoodanig dat zekere
jammerprofeten met een schijn van waarheid, Vlaandrens algeheeJen ondergang konden voorspellen.
« Hier in dat jong-groene hout stond het antwoord op hun
klachten. Laat het verdwijnen, het oude, uitgedroogde, ten
einde geleefde, hoe schoon ooken eerbiedwaardig, al heet het
de kathedraal van Reims of Yperens gloriehallen, als iets
jongers, kloekers nog, Herder levendig,in de plaats maar komt,
als het levend heden het glansvolle verieden in de schaduw
duwt. Wij teerden te veel op het verieden, op middeneeuwsch
geloof en heldhaftigheld der poortersscharen en luister van
vroegere kunst. Rond Luik, te Halen, op den Yzer, werd en
wordt iets afgespeeJd waarvoor al het glorierijke van vroeger
zal moeten zwichten, wordt een tijd geboren, vol belofte voor
morgen ...
«De doode tronk, dat is 't verieden, de leutige scheu ten
zijt gij, mijn vrome heIden! »
Zoo zochten wij met onze jongens mee te voelen en te
denken. Zoo klonk het lenteIied aan 't front in 't eerste bloedig
ooriogsjaar 1915.
Driekoningendag 1920.

Voor mijoe Zusjes

:Oe Kroon van Ooornen
Een mystiek sinnespeJ

Zoo gij niet wilt lijden
Ziet gij at van uwe bekroning »
«

«

DE

IMITATIONE ».

PERSONEN:

DE JONGELING
LIJDEN,

ARMOE
ZlEKTE

OOOD

DE KROON VAN DOORNEN.
EEN MYSTIEK SINNESPEL.

Een wlt marmeren paleis. De hooge zuilen van een stijlstreng portaai omlijsten het weidsche vergezicht van een feerischen zonsondergang op zee. Fluweelen gordijnen hangen in
zware rechte plooien voor de uitgangen links en rechts. Op eene
tajel staat een kostelijk maal gedekt, prachtig stilleven van
weelderige vruchten, zilveren schaien, kristallen roomers.
In den haard brandt een open houtvuur.
Uit twee hooge ijzerell siaallders, waarrolld chimeren kronkelen walmt wierook.
De Jongeling ill rijk Oostersch gewaad.
Ujden in wijds[epelld purperkleed: Een Uchtzijden vool
verbergthet geiaat.
DE JONGELING. (Lijden ontwarend).
Alweer 1... Moet ik u steeds op elke bane ontmoeten,
o gij, die droefheid draagt in 't plooien van uw vool,
o nare vrouw, steeds u, waar 'k schuil of domplend dool
Zelfs hier!

(Hejfig).
Wat wilt gij?
LIJDEN. (Met zachte stem). De Meester laat u groeten
en melden dat Hij u verkoor en u verbeidt.
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JONOELINO.
Alweer dit duistere antwoord op mijn bange vragen.
Waarom vervolgt gij mil, gij die m'een gruwbeeld zijt
en, zoo een koude schauw, het goud dooft mijner dagen.

(Tot zichzelj).
De lucht was blauw en diep in lichten tuin van Mei
waar, blanke ruikers, geurden knoestige appelaren
met goud besterden boterbloempjes effen wei
't was of den boord der beken bloemenbedden waren;
de roode kollen gloeiden, kelken bloedig vuur,
zich spiegJend in het moor der zilvere rivieren
mimosatrossen hingen over lagen muur
totkoninklijke paars van trotsche violieren

(Barsch).
Ga heen, 0 vrouw, laat m'eenzaam met mijn heimwee gaan
en stoor niet wie zijn heil om zielsnood heeft verlaten
Ga heen ! Gij weet niet wat, g'onnoozele, m'hebt misdaan
en hoe het in mij kookt van fel ontstoken haten
Weet gij dan niet, weet gij dan niet hoe 'k aan de ramen
der hooge torens stond wijl bleeke mane klom
en hoe, als sterren zacht gebloeid ter kimme alom
zoo vreemde wondren in mijn ziele bloeien kwamen ;
en 'k stond zoo roerloos, 0 zoo stil, wijl voor mijn oog
mijn wijd geopend oog waar lange wimpers beven
in 't ongekende rijk waar 'k hunkerend henen boag :
de wijde vizioenen van het feestlijk leven
en toen - toen ben 'k gegaan het groote wonder toe
want had ik 't niet gezien in 't diepe dal beneden ?
maar 'k trof slechts U die langzaam mij kwaamt toegetreden
en al werd droef en grijs ....
en ik was moe - zoo moe.
lk heb gezocht sindsdien veel dagen en vee! nachten
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steed nutloos want, wen eindJijk 't ende van de baan
verguld door de avondzon de stede van mijn trachten,
zag ik z'in bloedgen mist verscheemren en vergaan
en Gij stond voor mij.
LIJDEN.

Kind, ik koom om U te leiden
door 't vuur der loutering dat zuivert en dat staalt
wees man, met vasten tred den afgrond neergedaald
wilt g'eens de gletschers op
Hoe noemt men U Vrouw?

JONGEL/NG.
LIJDEN.

Lijden.

Verschrik nietom die naam, een woord maar, 0 mijn zoon
en kom tot mij zooals tot U ik ben gekomen
om U, aan mijne hand, te leiden tot lJw woon
't paleis van mijn geluk en 't wahlhal Uwer droomen :
maar wat ? in afschuw keert g'Uw aangezicht van mij
die U, nochtans, mijn zoon, niet mag, noch kan verlaten
mijn arm verblinde zoon - toch steeds blijf ik U bij
hetzij gij mij bemindt of mij gedoogdt, gelaten
o wend U tot mij weer en tracht toch te verstaan
wat moet geschiedt, door mii, boeft gij zoo niet te duchten
ontvlucht niet, wie toch steeds Uw bane Jangs zal gaan
vermits gij niet U zelf, 0 mensch tach, kunt ontvluchten.
JONGEL/NO.

U niet ontvluchten, 0 ik leerde 't al te goed
Ik vluchtte toen 'k U zag - voelde ik Ihij niet verloren ?
maar kloppend klonk Uw stap als d'adersiag van bloed
hoe 'k Jiep oak, arme dwaas, door geeselstriemend karen
tot voor mijne oogen gloenden, dansend, vlekken kleur
toen ijlde ik tot de stad, 't gedrang van drukke lieden
maar huiverrillend snoof ik plots Uw weeke geur
en spoedde ver van hen, die mijne pijn niet rieden
a voort, steeds voort ! hoe lang? 0 uur na UUl" en uur
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tot bleek de mane gleed en groene sterren glommen ;
en 'k viel, maar opziend'zag, 0 vloek ! steeds wachtend krommen
Uw hoekige gestalt aan schimmig bleeken muur
Ik sprong een huis in - lei m'op huiverklamme laken
en dook het licht en sliep - 0 weelde, ongezegd maar, in het morgenlicht zag 'k, ijzend, bij 't ontwaken
hoe ge u .... hoe ge u, naast mij - Janguit had neergelegd ...
Steeds u, steeds u, hoe jarenver Jijkt nu verieden
als ijlen kinderdroom
(snikkend) 0 God - geluk - geluk !
LIJDEN.
Verwerp me niet die kwam in liefde U toegetreden
om U te voeren tot Uw wit door drang en druk
hoe, gij verstoot mij ?
JONGELING.

(Met een moe gebaar).

Zoo 'k erbarmen kan verkrijgen
dees bittere ironie ten minste toch gestaakt
blijft Gii mij bij, 0 gun mij d'aalmoes van Uw zwijgen
'k wi! trachten te vergeten dat gij bij mij· waakt.

(Lange drukkende sUite).

(Plots losbarstend).

Spreek, spreek dit zwijgen banger drukt dan aBe dooden
Ik voel Uw bijzijn om mij, zoo beklemmend wrang
Het stijgt om mij, zoelrot, de lucht van een gevang ...
Zijn alle angsten dan Uw daaglijksche genooden?
Een doodennisse waar 'k verlamdbegraven lag
Ommuurde stilte m'als een lage lijkenkelder.
Mijn stem vertroost mij ....
0, wen wordt ze weder helder
Wen breekt Uw toover, dat ik zie wat 'k we leer zagLIJDEN.
Niet als weleer doch niet als nu - reeds is verschenen
om U het nieuwe licht,
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(Zij ontdekt haar gelaat).
jONGELING.
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o schouw mij in 't geiaat !

(Deoogen afgewend, verschrikt).

Medusahoofd !

l\~edusahoofd

dat doet versteenen !

(Duikt het hoofd in d'armen als een on willig kind.
LIJDEN. (Buigt dieper over hem en zoent hem op het voorhoofd. Lispelend). .
Heil hem! die uitverkoren tot mijn weedom gaat !

II.

De jongeling zit droomend in eenen zetel. Na eene pooze
stilte hoort men buitell het rythmisch geklop van een stok ell
Armoede treedt op. Eene vrouw met uitgeteerd geiaat, een
uitgerafelde. sjaal op het hoofd, steunend op eenen korten staj.
Bij dit binnentredelZ richt jongeling verwolZderd het hoofd
am. Armoede komi met eenderen stap recht op hem toe.
DE jONGELING. (Schuchter).
Wat wilt gij hier. ...

(Boos)
He heks wien zoekt ge en waar wilt g'heen ?
ARMOEDE.
Siechts U zocht ik

(IrolZisch).

U wachter op d'ivoren toren

Ik yond
jONGELING.
Ik ken u niet. Wat hebben wij gemeen.
ARMOEDE.
U leert mij kennen vriend. - Koom ik misschien U storen ?
JONGELING.
Spreek ras I. ...

Of voelt gij niet hoe alles aan U sart,
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Uw stemklank - Uw gebaar - het pooplen van Uw hart
breekt d'innge stemming dezer stille en vrome zalen.
ARMOEDE.
Breek ik de stemming hier?
JONGELING.
'K was hard, vergeef dit dwalen.
Ik Jijd ziet gij .... en lijden spreekt zoo bot en vrank.
o vraag wat gij te vragen, spaar dan wie is krank ;
en laat mij rusten in der eenzaamheid meedoogen.
ARMOEDE.
Hoe, droef en menschenschuw? - 'k Verjaag Uw gulden logen
en schenk U waarheid, zij die troostend heel en kan
wie haar in d'oogen schouwt - 0 Jongling - als een man.
JONGELING.
Hebt gij den philter, feeks, die zielen zal genezen
van tooverbloemen in den manenacht gelezen ;
en onder vreemd gezang naar vaste wet be reid
waarvan een saga zingt uit ver verganen tijd ?

(pooze).

ARMOEDE.
Neen, neen ik breng U noch phantazieen, noch droomen
om U ter werklikheid te voeren ben 'k gekomen ....
Uw leven is hier zieklijk, valsch en laf. ...
JONGELING.
Maar schoon
de schoonheid wierd gewijd dees heilig'-vrome woon
tot Haar hou ik beide arm en rillend opgeheven
hoog boven guur geweld van driftenruwe leven
zie 'k steeds de bloesemblankheid van haar Iichtgewaad ;
en Haar toe, elk gepeins en Haar toe, elke daad
want, toen ik moedloos stond voor ijdlen gang van dagen
en niet een vriend mij bood log feed te help en dragen
toen zag ik Haar om mij als zilvren sterrenlicht. ...
sindsdien hou ik hardnekkig 't oog ophaar gericht
a1 moest - aJ moest ik er mij stekeblind op staren,
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om tochgeen holle wanhoop meer om mij 't ontwaren
en, gruwend, in mij, heimwee naar den eeuwgen dood.

ARMOEDE.
Maar dit is Leven niet. ..

jONOELINO.
Maar 't is mij drank en brood
maar 't is mij ai, verstaat gij, doel ell zin en reden
Ik heb te veel verwacht -verbeurd - te vee I ge\eden
en leef 'k nuvan een logen - 'k wensch niets te verstaan
want deze is mii, 0 zoo een zusterlijken waan.

i\RMOEDE.
Wilt gij geen waarheid dan?

JONOELING.
Ik wcht met al mijn willen,
Er brandde een koorts in mij,onrustig, niet te still en,
die mij niet losliet, noch een ure, noch een stond ....
maar twijflende onmacht was al wat ik immer vond Ik voel een afgrond in mij - 0 ! niet te overschrijden
en, mits ik leven moet in 't land van wee en Jijden
in 't kale, lustloos land, 0 eindloos vaal en veeg
heb ik geioofd, in wie daar troostend tot mij neeg.

ARMOEDE.
Ei, zwakling! en gij denkt door Leven te negeeren
dat gij de dreiging harer wetten af zult weren,
en wandlen als in droom, wijl om U snikt en schreit,
en zingt, en huilt, en hijgt, fataal geweld van Strijd.
Gij zijt hem laf ontvlucht, maar zie, Ik ben gekomen
tot eenzame paieis klom Ik van uwe droomen.
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De poorten zijn geweken, waar Ik naderkwam
Ik zet m'aan Uwen haard, en doof de laatste vlam.

(SUite).
JONGELING.

(Onrustig).

Wat wilt gij?
ARMOEDE.

Laat mij doen.
JONGELING.

(In vagen angst).

'K en wil.
ARMOEDE.

Ei vriend, kijk hier, mijn haren
zijn grijs en zilver van mijn dagen en ervaren ...

Armoede over en 't weer trippeiend en met haren stok de
versclzillende stukken der meubeleering aanrakend die dan
plotseling verdwijnell.
ARMOEDE.

Wat doet hier dit gordijn ? .. Kan een tapeet U deren
de tafel moet geruimd .... weg met dit kostJijk maal
Men doove 't vuur

('t vuur gaat uit)
Wat, bra,ndt hier wierook in de zaal ?

(De twee chimeren dtr wierookstaanders vliegen klapwiekend weg.)

VAN DOORNEN
JONGELING.
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(d'armen uitgestrekt.)

En gij, verlaat gij m'ook mijn goudene chimeren ?

(Hij valt bewusteloOs)

(Op dit zelJde oogenblikstort het pale is in).
III.

Eenegeweljde ceimet naakte, witgekalkte muren.Jongeling
ligt op eene eenvoudige brits uitgestrekt. Boven hem giet een [aag
getralied venster haarzilvergrijs Licht in 't wegdoezelend haljdonker. Aan het voeteneinde zit Ziekte eenelange magere vrouw
met groote koortsoogen.
DE JONGELING.

(lJlend)

Gelieve, gelieve wat laat gij m'alleen,

't wordt alles zoo vaag en zoo vreemd om mij heen !
Buig dieper tot mij dat mijn blik kan ontwaren
de wond van uw mond in uw matbleek gezicht
Uwe oogen als glinstrende meren van Iicht
omhevelend goud het kaproen uwer haren
Blijf dieht, zoo heel dieht, mijne sponde nabij
alsdat ik U voele gestaeg aan mijn zij
o leg Uwe hand in mijn tastende handen
'k en vrees meer, al haamren door traag schrijdende uur
mijn slapen, waar bloed spo'edt als vliedende vuur,
of kleppren in koortsig gebeef, mijpe tanden ...
en 'k schouw, hoe mijn handpalm omvat als een schrijn
Uw handje, als een bloemblad van room blank satijn,
en schouwen bepeins dit hoogheerlijke wonder
hoe vrede, hoe Iiefde,hoe rust en geluk
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mij schonk eens haar lange en zoo innigen druk
en schouw, en bepeins, en verteer m' en verwonder ....

o leg 't op mijn hoofd nu Uw handje in gespeel,
zacht aaien Uw vingren in teere gestreel
door d' haren, mijn JievJing, in zalvend meedoogen
dat, gJijdende 't harde voorhoofd langs,. neer
't er leed-diepe groeven, schoon effen strijk weer
en sluit, op een liefdesextaze, mijne oogen.
ZIEKTE.

(Zacht neuriend als een wiegUed)

Ik heb U gewiegd in mijne armen - mijn kind,
Uw leden doen gloeien in koorts.
Ik heb U gedrukt aan mijn borsten - mijn -kind,
Mijn Liefde is een zengende toorts.
JONGELING.

Uw stem is zangrig zoet, doch vreemd zijn uwe woorden ;
mijn hoofd is moe, te moe om trachten te verstaan ;
maar zalvend ruischt om mij als cJavecijn akkoorden
de zang van uwe stem - al laat ze m'onvoldaan.
ZIEKTE.

Ik heb U gekneld en gekluisterd - mijn kind
opdat ge nooit trouweloos wordt ;
Ik heb U gezoend op den mond - mijn kind
en Uw Jippen verschroeid en verdord.
JONOELINO.

Wat zingt gij vreemd ... 't word zwoel m'als zomeravond ;
weer sluipt een bange vrees m'als kille schaduw in.
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'K vind U zoo vreemd ... Uw lied is niet meer zielelavend
zoo glinsterend gluurt Uw oog, en wreevlig hoekt Uw kin.
ZIEKTE.

Ik heb U verlamd dat gebroken - mijn kind
gij, machteloos Jigt voor mijn wi!.
Ik schonk U mijnmin of mijn haat - 0 kind
naar dartel gespeel van mijn gril.

JONGELING.

(OnrusUg).
Lieve ik ben bang. Sprei 't goud gordijn van Uwe haren
dat m'heel de wereld bergt, en 'k allen, al vergeet .
en niets meer hoore, niets meer zie toch, niets meer weet
dan dat Uw strenglende armen veilig mij bewaren ;
dan dat Uw kloppend hart, hier tegen mijn gelaat
mijn denkensmoede voorhoofd, zoetwarm, pooplend slaat.
o Lieve, Lieve red mij, 'k voel mij machtloos glijden,
in deemsterrooden afgrond daar .... 0 niet te mijden.
Wat draalt gij lang toch Lieve .... zie mijn mond
haakt gulzig naar Uw lippen frisch en roo-gezond
naar Uwe jeugd langt mijne jeugd ....

Ziekte lacht luid en gil/end.
Jongeling wi! opspringen maar zakt kreunend, naarzijne
knieen tastend, terug.
Wat nL .. mijn been en
Ik wi! mij rechten en ik stort onmachtig neer,
een macht beheerscht mij waarvoor machtloos al verweer
T'is m'of 'k in 'tal verdoezlend grauw vervloei hier om mij henen
Gij lacht.. .. en Liefde wat hebt gij met haar gedaan?
Spreek, Spreek,
-.
.
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Ziekte houdt hem eenell spiegel voor.
jongeling kijkt verbaasd naar zijn ajgeteerd gelaat dan
na eenige stonden, lispelend, pijnUjk verwonderd:

o Lieve Lieve ook gij ?
d'arm van Ziekte afwendend die hem den spiegel bUjft
voorhouden en in snikken losbrekend.
Ik heb verstaan.

Lange stiite waarill men slechts Zijll sllikICell hoort.
Zieke is verdwellen.
jONGELING.

(Doj).

0 ziekte, die mij IafIijk houdt gevangen
en alles mij herschept tot gruwel en tot hoon.
Het is ofijzren handen mijne sIapen prangen ....
o machtloos liggen voor den doem van uw geboon
Ik wend mijntwijfJend hoofd van wat ik heb geprezen
en ik bespot mij zeIt in weIlustmarteIing
wijl zieletempel storten driftenrood gerezen
als heUedageraad - mijn godendeemstering ...

Vervloekt,

(Pooze)
Maar iets blijft mij nu nog - dit vunzig vonkje leven
om te beseffen en te lijden - laatst bezit Ik gruw voor U die komen moet in klappend beven
. en als een loensche kat in schaauwen loerend zit
Treed voor dan, mits het moet Laat mij niet lang verbeiden
Laat mij niet lang aIleen in levensmoeden nood,
Mijn knieen knikken, zweet breekt m'uit. Komt mij bevrijden
. 0 ik bezwere U en aanroepe U, Eindgen Doog ! ~
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lV.
De nacht is geheel ingevallen. Plots lings ineen phosphorisch
lichten verschijnf Dood in de gestaite eener mummie. Hij is
gedeeltelijk in een lijkkleedgewikkeld. Als k'apseZ op het voorhoofd een aegyptische sphynx. In de linkerhand houdt hij, voorzichtig, eene kostelijke zilvere en kristalle rijve, waarin eenen
worm.
0000.
U roept mij ? ...
Nou dat treft - Ik wou U juist bezoeken
tot eerste kennismaking - WeI? - Vraag vrij maar op
Ben gansch tot uwen dienst. - Komaan·, zeg uw verzoeken
Wordt gij nu stom en doof?

De Jongeling die bij Doods verschijnen verschrikt was opgesprongen zit, ais versteend van vrees, ill eellell hoek illeen
gedoken, onmachtig eell woord ie uitell. ,- Dood lladertredend
ell hem ollbeschaamd bekijkelld, met eell kort lachje.
0000.
Hi Hi wat malle kop !

(Goedig).
Wees nu maar niet bevreesd. Ik kom slechts kennismaken
en keer wei weer zoo nuen dan, want men vergeet
mij al te Jichtelijk voor lustigervermaken
en ik - ik heb wei graag dat men iets van mij weet

(Luchtig).
Ik ben geen kwade gast maar beb alzoo mijn grillen
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( Vertrouwend.)
Ha ik verveel mij niet ! 'k heb ik een mal bedrijf
Verbeeld je ! sommge luidjes tieren boos van willen
als Ik hun ziel koom seheiden van het lompe lijf.
De ziel koom seheiden - dat is de deftige zegswijze ziet ge,
de besehaafde m~nier om te zeggen dat ik mijn beestje eten bezorg.
He, mijn beestje.

(Hij tiki tegen de rijve.)
Gij kijkt zookwaad. - Maar hebt gij 't goed bezien ?
Wat aardig snuitje he, en gladde roze ringenWaarom stopt g'uwe ooren. - Mijn taal klinkt valseh ?
oeh ja, ik val hier buiten 't spel met miin plat proza.
- 't Levensspel heet poetiseh niet ?
poetiseh, 't moet op rijm ! - Nou transposeer iij 't maar
Ik laat U - 'k heb 't zoo druk Wij zien ons wei - entwaar

(AI).

V.
Jongeling blijjt een tijdje roerloos zitten met groote strakke

oogen.
JONOELINO.

(Opspringend zich betastend).
Wat is dit, drassig, gJibbrig vieslijk .... 0 een worm!
mii toe zie 'k sehaaklend' ringen in rustloos bewegen ...

( Woest).

o dreige een glimmend zwaard, 0 giere een felle storm
miin moed tart het gevaar, miin kraeht en trouwe degen
maar dit, hoe dit geweerd - maar dit, hoe dit ontvlueht ?
ontvlueht, want 'k voele om mij de dolle waanzin komen ...
Kijk, kijk er hangen groote zwarte vooglen in de lueht
en storten op mijn hoofd.
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(Zijn arm betastend)
Mijn arm.

(Zijn been betastend)
Mijn been.

't Is of ik wormen voel om 't !ijf alom gehangen

(Zich betastend).
Nog rotte 't vleesch niet weg ... 'k voel nog geen harde scheen
Maar neen, 'k ben njet verloren ... 't gloeien mijne wangen
Ik voel ovaal en vol mijn donzig aangezicht
mijn arm is vleezig, ... 'k voele peeze en spieren trillen
Ik wiL.. ik dood den waanzin door mijn heftig willen
maar hoe verdrijf 'k deze angsten ?

(Met een bUjden uitroep).
licht,

0

reddend Iicht !

(Hij ontsteekt eene kaars).
(Lange pooze.)
(Zacht klagend op eenderen, doffen loon).
Waarheen ? mijn God waarheen ? men heeft mij at ontnomen
tot mijn gezonde jeugd en allerlaatsten waan,
mijn vroegere weelde is tot naakte armoede vergaan,
en wreede hallucinatie mijne eens gulden droomen.
lk voel m'onmachtig nog in lijdzaamheid te leven
zoo naakt en nuchter, kennend einddoel van de reis.
Ik ben te zwakling om te zijn een koele wijs
en huiver voor 't bestaan, en gruwe voor het sneven.
Voor Jijden die belet mij zelve te vergeten
bebriegJijk zoete Waan verberg m'in Uw gewaad
want ijdel elk gebaar en ijdel elke daad,
daar alles nutteloos en machteloos wij weten.
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Waartoe gewenscht, getracht als ijdela.lle trachten ?
Waartoe gezwoegd, gebouwd als stort toch elke muur ?
Waartoe gewild, gestreen als dan toch op den duur
Wij worden prooivan hemdie cynisch staat te wachten.

o 'k zit ik roerloos nu, gebroken en, verslagen
met de oogen open, maar en wete ik waar ik schouw ....
Ik waak mijn doode zelf in peinzenloos gerouw.
o wakend slapen zoo tot einde aller dagen.

VI.

(De stem van Lijden buiten).
Wie zwijgend kan Jijden
en rustig verbeiden
wien tot hem zal schrijden
door 't slijk zijner baan.
Hij zal gemoeten
wie troostrijk zal groeten
en balsmend verzoeten
de wond hem geslaan.
JONGELING.

'K heb elken ijdlen waan en elke hoop begraven
en troost blijft toch maar waan ....
en waan kan mij meer laven.

De stem van

LIJDEN.

en hij. die verlaten
en need rig gelaten
zich leiden zal laten
in lijdzaamheid ;
zijnjvoet zal betreden
de,marmere treden
van 't eeuwige Eden
in zaligheid.
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JONOELINO.

0, ik ben schuw en bang te luistren en te hop en
ontnuchtring heeft te wreed mijn prille jeugd geleerd,
al sloot 'k mijn poorte, zie, als zonnestralen slopen
door scheur en spleten, wat ik sceptisch wil geweerd,
Was het toch waar en bleef misschien een hoop verscholen ?
o zalig dan wie mij dees bJijde boodschap brengt;
Wie hij ook zij, die tot dees duistre en droeve holen
de goede offrande van zijn zoete woorden plengt.
LIjDEN

(aehtet op het toonee!.)
Ave Ave gloria
Wat deren de dagen,
Wat deren de slagen,
wie in zich zal dragen
in duurbre gena
den God hem geboren,
in stralende gloren,
en d'englenchoren
in gloria!

De JONOELINO is in vervoering opgestaan maar staat vertWijfelend nu hij LIJDEN heejt herkend.
Wat is dit, wei ken wreeden goochel mijner zinnen
Hoe spreekt gij mij van troost die aile wonden sloeg.
Waarom toch, onvermurwbre, Uw martlen herbeginnen ?
LIJDEN.

Was het niet Lijden, kind, wiens arm den Heiland droeg?
Mijn zoon, gij zoekt geluk, ik draag het in mijn hand en
maar wierd Uw tuin gewied, gezuiverd Uwe woon
hebt gij in offervlam het onkruid doen verbranden ?
JON·OELINO.

En dan, wat brengLgij mij .... hoez66, een doornekroon ?
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LIJDEN.

En drukte zij niet Jezus om de godenslapen ;
klom Jangs calvarie Hij niet tot de heemlen op ?
Mijn zoon, yond gij dan niets van ill wat hie I' te rapen
hier, waar tot diamant versteende elk tranendrop.
Hebt gij dan niets verstaan ? Was slechts gekras van raven
verrotting slechts U dood en armoe slechts gemis;
hebi gij deemoedig nog uw hoogmoed niet beg raven ;
geknield voor strenge wet die ons almachtig is.
Hebt gij dan niet gevoeld hoe werelden bewegen
en wentlen naar hun doel langs vast omschreven paan,
hoe elkeen, groot en klein, heeft plaats en 1'01 gekregen
en slechts verdienstig wie zijn werk heeft goed gedaan,
in allen eenvoud, liefdevol, zoo 't wierd bevo!en.

(Bitter).
JONGELING.
Ei, geene wijsheid heelt de schrijnend-heete wond
Wie hongert vraagt een maal, een thuis wie loopt te dol en
een beurende arm, wie viel, bebloed, op barren grond.
LIJDEN.
Gij hebt geluk gezocht en gij hebt niet gevonden
het leven scheen te klein voor 't droombeeld Uwer waan
vertwijflend zijt gij tOen de woestnis ingegaan,
met oogen droef betraand en lekend-bloedge wonden ;
in eigenzinnigheid hebt gij daar toen gebouwd
in opstand voor de wet, in trouw met uw verlangen
hoe hoog Uw toren steeg, g'hebt nooit Uw heil aanschouwd
of waar 't, misschien, in machtloos trachten Uwer zangen.
o neen, in schoonheid, noch in weelde was geluk
was duurzaam, eeuwig heil verzadigend Uw trachten.
o neen, in liefde niet, ook dezer beeld brak stuk
in d'hollen tempe! van de wakende gedachten ;
en hebt gij niet gedeinsd voor hooploosheid van dood ?
Hebt gij ooit iets bereikt ? ging 't luttle niet verloren
dat Jastig gij vergaarde in uur van drang en nood :
in scherven het idool, in gruis d'ivoren toren
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jONGELING

Neen nooit bereikte ik iets, noch 't minste ik strijdend won,
en d'ijdelheid van aI heb ik te goed bevonden,
Ik sterf eraan ....

( Woest).
0, dat 'k met een slag sterven kon
maar traag verbloeden moet uit ongeneesbre wonden !
LIJDEN.

Mijn kind, mits g' ijdel yond wat bloesemde om U heen
zelfs dood U 't ijdJe eind scheen van een ijdel leven ;
o gij die 'tal verloort, schouw wat U is gebleven :
Uw naakte zelfin naakte levende eeuwigheen.
'K ben U de stoere werker die in diepe schachten
trots donkren nacht en pijnlijk zwoegen is gedaald.
Daal in U zelf en dieper dan Uw kleine klachten
vind gij het glanzend goud dat ik heb bloot gehaald.
jONGELlNG.

Wat zegt gij in mijzeif zou ik geluk bevinden?
LIJDEN.

o gij die 't aile Einders speurend zijt gegaan,
en voelde op Uwe wang den beet van alle wind en ;
al gloeide op 't voorhoofd U den zoen van elken waan,
Uw strenglende arm en slechts om kille ijlt mocht winden.
o Gij, die neergezeten, twijflend U mistrouwt
zooals gij in ontgoochling allen zult mistrouwen ;
o gij die Hjdt maar niet en boet, 0 gij die rouwt
niet om Uw zondge zelf, maar daar de Nacht kwam grauwen ...
o Oij in stoeren trots te fier voor trage traan
die U ter oogen welt, maar aan hun rand bJijft beven ;
o mensch, die slechts in drift omvatte poopJend Leven
om in den wellustroes van Leven te vergaan
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Hoort gij mijn stemme niet als de bazuine klinken
der wakenden Heraut die nieuwen dag verkondt
en, z66 ter horizonnen tonen zwak verklinken
herhalen zij ze niet met schaterenden mond ... ?
Aanhoor mij - want mijn woord ontsluit de heime hoven,
die lommren in Uw ziel en die gij niet en weet.
DMtr Jigt de vijver van Uw spiegel end gelooven
die, griffend, geene rimpelbare ooit doorreet.
o hijdie gloort omkransd van geurende anemonen
als eener venster zonnekaatsend helle ruit.
o hij die vaster dan het poedrend goud van droomen
d'Eeuwige Oneindigheid in bloemenband omsluit.
Hef Uwe hand en weer de zondige gewassen
die over hem liet ranken wulpsche zorgloosheid.
Vrees niet de doornen die Uw vingren zullen krassen
en wied het onkruid dat om geurgenzoom gedijt :
en kniel en buig U dan, de hand en saam gevouwen
ootmoedig over 't bleek-bevrijde waatrenlicht
en in hun diepten zuIt gij, huiverend, aanschouwen
het eeuwig-ongetaalde - Godes aangezicht !

Eene groote beroering is over den ]ongeling gekomen. Hij heejt begrepen en helder klinkt zijne stem.
]ONOELINO.

o Lijden, zalig gii, - kunt gij mij nog vergeven
hoe, dolle dwaas, ik heb gewenscht, gevloekt, gemord,
o wees gebenedijd die mij tot licht geheven ;
Ik,arme blinde, die door U weer ziende wordt.
o Moeder, aan Uw hand laat mij, den Heer genaken
Iaat m'houden, als een kind, een plooi van Uw gewaad
laat zijgen, om mijn hoofd, den dauw van Uwen raad ;
blijf als een rechte vIam, in purpren schemer waken.
Want zie, wat ik ook doe, 'k blijf een onmondig kind
en wi! al wat U wilt, maar weet niet hoe beginnen ...
o Moeder, die mij trots m:ijn haten hebt bemind
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verlaat mij niet want 'k voel zooveeJ nog, te ontginnen
'k doe naar mijn beste kunnen, maar ik bIijf zoo ver
'k blijf zoo ellen dig zwak al wiJ'k met aJ mijn willen
o zij mijn reddende Arke, zij mijn Heilands ster.
o leid mij, in mijn hert voel 'k twijfeJende onrust still en.
Gij zijt z66 goed, 'k voel 't nog zoo lastig log en zwaar
wat 'k af te wentlen heb - Gij zuIt mij toch ontfermen
en niet verstoten, niet ? als ik misschien mocht kermen
in kranke machtloosheid of moeigheid .... niet waar?

LIJDEN.
En voedt geen vrees nu gij Uw doel zult gaan genaken
o mijn geliefd-verloren weer hervonden zoon.
Ik leid U aan mijn hand tot Uwe vredewoon
zoo gij mij volgen wilt tot uiterste verzaken.

Gedurende het volgende wordt heller en heller hetgouden
lieht dat nu zaehtjes aali de sehaduwen begint op te lassen.
Nu antwaart men Armoede en Ziekte als gelukzalige maagden
eener gothische sehilderij. Dood als een aartsengel met gloeiend
zwaard.
Komt allen bij, 0 goede boon van vrouwe Lijden
Gij die ik, ver van mij, in ruwheid heb verjaagd,
hoe U, ria wat 'k U zei, vergeving nog gevraagd ? ...
maar needrig koom ik U mijn zware schuld b·eIijden.
o knielend dankik U, want Gij hebt goed verricht
.het zaa\ge werk in mij dat U wierd uitverkoren ?
Gij zuiverdet de baan, maaktet verzaken licht
en droegt mij veilig waar ik eenzaam Jiep verloren.
Treed allen bij, mijn heilgen : Armoe, Ziekte en Dood
die hebt mijn trots vergruisd, mijn hoogmoed hebt begraven
en, mij bevrijdend, schonkt de schoonste aller gaven .
de parel van mijzeJf in hope!oozen nood.

(Hij knielt voar Armoede en zoent den boord van haar kleed).
Gij Armoe in wiens spoor ik nederig wil treden
voor wie 'k verloochen 's werelds ijdle weelde en eer
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een goed gemis was't mij dat ik door U geleden;
door U, geen gouden keetnen wegen kluistrend meer.

(Hij staat op en knielend voor liekte).
En Gii, 0 zachte, met Uw groote passie oogen,
die schonkt mij eenzaamheid en !ijdzaam stil geduId,
voor welker peeglend oog vIucht waan en Iooze Iogen ;
en Gij, 0 machtge Dood in strengen ernst gehuld ...
om U verzaak 'k mijzelf mijn schaamle !ijf en Jeden.

(opstaande)
'K vlucht meer in angst voor U en schouw U in 't gelaat.
Gij roerloos, stoere engel voor 't verloren Eden
die, leunend op Uw zwaard, ter poorte wakend staat.

LIJDEN.
Wie met mij verder wi! heb ik nog dit te bieden
kwon Uwe slap en met dees bioedge doornenkroon.

(De Jongeling met eenen sUllen monkel de k roon aannemend.)
Zal voortaan niet voor mij Uw heilgen Wi! geschieden ? ..

Hij brengt de kroon eerbiedig aan zijne Uppen en drukt :ae,
't hoofd lichtelijk gebogen, om zijne slapen. Nu hij hef hoord
weer opheft leken enkele bloeddroppelen langs zijn wezen op zijn
elfen wit overkleed.
Hij staat, als in extaze, en stort plotseling stil snikkend voor
Lijdens voeten mompelend).
o Mater, Mater Dolorosa !
(Lijdengracielijk naar hem buigend hare handen over zijne
haren streelend lispe/t) :
loon ... mijn loon.
Dirk VANSINA.

Voor Dixmude. - Post C. 35.
1917.

GEDACHTEN OVER DEN
TAALSTRIJD IN BELGIE

De «Exposition mondiale» te Gent was alweer een
stadium van beteekenis.
Door heel de onderneming sprak eene haast ongelooflijke
opvatting : de tehtoonstelling moest het bewijs leveren van
Vlaanderens afhankelijkheid ten opzichte van Frankrijk op
gebied van taal, gedachten en kunst.Als uiting en betooging
van Franschen geest, zoo werd van eerstaf die zoogezegde
vaderlandsche uitstalling ingezien en aangelegd. Zoo werd zij
door een Franschen minister in het Fransche Parlement VOOf- .
gebrachten aangeprezen, wat eene nation ale onkieschheid
was; zoo werd zij ingezet en doorgedreven door hare vaders
en peters. Oat een Komiteit van Vlamingen reeds bij het
aankondigen der tentoonstelling moest optreden om eene plaats
voor de volkstaal te bedingen, was een bedroevend voorteeken.
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Doch niettegenstaande die afgedwongen toegeving was en bleef
de geest Fransch; wij hebben hier niet te spreken van de
Fransche opening, van de uitsluitend Fransche uit- en opvoeringen bij 's konings bezoek, van de miskenning onzer taal
jn Oud-Vlaanderen, van het stelselmatig opzetten van Fransche
muziek en het afwijzen van stukken onzer Vlaamsche meesters,
van de beJeedigingen die de Vlamingen opliepen als zij in
hunne taal de bedienden aanspraken Al die feiten liggen nog
versch in 't geheugen. De tentoonstelling was een voortdurende
hoon voor de Vlamingen, en dan beschuldigde men dezen van
schavuiterij, wanneer· zij hunne misnoegdheid lucht gaven
door het zingen van een Vlaamsche Leeuwtijdens de tusschenpoos van een uitsluitend Fransch tooneelfeest.
Waar heeft men ooit een nationaal werk gezien dat zoo
anti-nationaal was? De oprichters schenen niet te weten bij
wat volk zij waren, tenzij om dit yolk te beschimpen. En toch
waren dit mannen, te Gent opgegroeid, Ievende met en van het
Vlaamsche yolk en aangewezen aIs Ieiders van dit volk.
Ook in andere opzichten toonden zij zich van dit volk
vervreemd en onbekend met zijnen aard. Door die zoo uitheemsche worsteipartij tusschen mannen, welke moest gevolgd
worden door eene andere, tusschen vrouwen, verwierven '>.ij de
eer dat eene wet in de Kamer moest voorgesteld worden tegen
die onmenschelijke afklopperij. En het gedeeJteJijk katholiek
Komiteit kreeg een tweeden lauwer, toen de Belgische bisschoppen de ouders moesten waarschuwen tegen de zedeloosheid der tentoonstelling. Een derde lauwer was het te kort in de
kas bij het sluiten, als een stoffelijk bewijs van den weerzin,
wei ken zij bij eigen landgenooten gewekt hadden, niettegenstaande de vele heerlijkheden van de worldfair-Cosmopolitische
grootdoenerij en miskenning van eigen volksaard, dit waren
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de twee kenmerken dier onderneming. Oit toont hoezeer de
heeren, die er de opvatting en de leiding van hadden, door een
verkeerde opvoeding misvormd en misgroeid waren, zoodanig
. dat zij als buiten hun volk staan. En in dien zin is de tentoonstelling van Gent het krachtigste bewijs geweest van de noodzakelijkheid eener Vlaamsche Hoogeschool, waar de voormannen van ons volk eene inheemsche, en niet eene
ontaardende opvoeding zuBen krijgen.
Dat een voorzitter der Kamer, anders een man met
gezonden zin, en die op zijnen voorzitterszetel ongetwijfeJd
meer eer zou ingeoogst hebben, zich mede aan zulke wanschapenheden bezondigde, versterkt het bewijs. Het toont dat
dit vergrijp tegen den volksgeest hier als gangbare munt kan
aanschouwd worden.
Van een der inrichters, die zijn geld voor de tentoonstelling maar gestort had op voorwaarde dat het een werk van
verfransching zijn zou, vernamen wij onlangs dat hij openbaar
verzet aanteekende, wanneer Vlamingen uit Amerika in Vlaamsche taal handelsberichten aan hunne stamgenooten stuurden.
En eenige dage'n daarna ging hij met den burgemeester van
Gent zich neervleien bij Frankrijks « nationaal » comiteit van
tentoonstellingen. Moet men van zulke mann en niet getuigen
dat zij reeds zedelijk bij Frankrijk ingelijfd zijn ?
Maar juist datgene wat die handlangers van Frankrijk
hadden willen bewijzen, namelijk dat Gent een te Fransch
midden was voor een Vlaamsche Hoogeschool, werd niet
bewezen. Maar heel die Franschdrijverij kwam niet van
beneden, maar van boven, en dan nog slechts van zeer
weinigen. Het yolk deed er niet aan mee; integendeei, opdat
de volksziel zich in dit opzicht niet zou openbaren, moesten
de vijanden onzer taal de betooging voor de Vlaamsche Hooge-
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school verhinderen of Hever verbieden. !)e kreet van 't volk
werd in zijn keel gewurgd. Maar een der drukste dagen der
Gentsche wereldfoor was zeker die waarop het, bi] het Vlaamsche muziekfees"t, den Vlamingen gegund was eenigszins lucht
te geven aan hunne innigste betrachtingen.
Wanneer onze Vlaamsche voormannen de regeering te
woord riepen over de verkrachting der openbare spreekvrijheid
te Gent, dan waren voorzitters en ministers er maar op uit om
alles te vergoelijken en in den doofpot te steken.
Reeds bij de bespreking der legerwet had de regeering,
bij monde van haar hoofd, den heer de Broqueville, gelegenheid gehad hare gevoelens jegens onze taal te laten blijken.
Hij heeft de legeroversten willen brengen tot de kennis van
het Vlaamsch en daartoe middelenaangewend die hem doelmatig
voorkwamen; of zij het inderdaad wilen zijn, vaH te betwijfelen.
Dit zal immers grootendeels afhangen van den go eden wi! der
oversten zelven, zoowel der oudere als der jongere. BHjft de
geest der legeroverheid tegen het Vlaamsch gekeerd, dan zal
11en de ministerieele schikkingen verknoeien. En welke minister
van oorlog zal krachtdadig genoeg zijn om daar tegen in te
gaan? Ten andere, hij zal de misbruiken niet kennen; en
indien een volksvertegenwoordiger op honderd gevallen een
aanklaagt, dan zal het bestuur weI zorgen den minister wat op
de mouw te speten of het geval eenvoudig te loochenen.
Wij denken niet dat de Vlaamsche soldaat ooit zal behandeld worden geJijk de Waalsche, zoo lang er geen regimenten
zijn met het Nederlandsch als diensttaal. WeI was, bij de
laatste legerhervorming, het vraagstuk eener radicale splitsing
in Waalsche en Vlaamsche regimenten nog niet rijp; maar
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zeker is het toch dat Vlaamsche en Waalsche recruten niet ZiJ
aan zij kunnen onderricht worden. De uitleg moet in aIle geval
gebeuren in de taal van den soldaat. Teniij men van de Vlamingen achterblijv~lingen wi! maken, moet men ze afzonderen van de
Walen, het mag dan zijn volgensregimenten, volgens bataillons,
compagnies,of nog kleinere eenheden. En het ware goed dat
in de wet te schrijven, opdat niet de eene of andere onderoverste gemakshalve zou denken dat hij in 't Fransch alles
den Vlaamschen soldaat kan instampen, als hij maar genoeg
scheidt en vloekt en straft. Daarom werd door Vlaamsche
volksvertegenwosrdigers de vorming van Waalsche en Vlaamsche compagnies voorgesteld; maar de Broqueville had er
geene ooren naar, waarschijnlijk omdat Destree's schrikgedachte : bestuurlijke scheiding, hem benauwde. En och!
wat kon eene klasseering der soldaten volgens de noodzakelijkheden van een degeJijk onderricht afbreuk doen aan de
nationale eenheid? Zelfs eene splitsing van het leger in
Vlaamsche en Waalsche regimenten kon dit niet. Als Vlamingen
en Walen uiteengehouden worden, zullen zij met elkander niet
twisten, en in tijd van oorlog zouden zij beter samenwerken ;
vooral de oproeping ware vergemakkelijkt.
Men heeft wei eens gezegd dat 'dan Vlaamsche regimenten
de onlusten onder de Walen zoudenmoeten beteugelen en
aldus dezen nog meer zouden verbitteren. Maar indien men er
half Vlaamsche en half Waalsche troepen tegen op stuurt, zoodanig dat Waalsche soldaten op hun eigen broeders moeten
vuren, zal dat beter gaan?
Men zou ook kunnen opwerpendat Waalsche regimenten
te overwegende socialistisch zouden zijn; maar met evenveel
grond kan men nu vreezen dat die socialisten al de regimenten
met hunnen kwaden geest zullen aansteken. AI wat men tegen
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de natuurJijke, dit is, de gewestelijke indeeling aanvoert, blijyen ten slotte ijdeJe schrikdroomen, maar die de Vlaamsche
jongens helaas ! nog lang zuBen moeten bekoopen. En die zuchtom de Vlamingen onder te houden, is zeker niet vreemd aan
veler verzet tegen de splitsing.
*

Ongetwijfeldzette Minister Poullet als Vlaming niet gel ukkig in bij zijn herinrichting van ons lager onderwijs. Oat men de
Vlaamsche kinderhoofdjes noodeloos martelt met het aanleeren
van twee talen tegelijk, dat zet zeker ons Vlaamsch lager onder~
wijs ten achteren tegen dat van 't Waieniand. Een der schoolopzieners had den Minister verzekerd dat de kinderen beter de
woorden hunner moedertaal begdjpen, ais zij die in eene andere
moeten overzetten. Waarlijk een wonderkruidje dat wij Viamingen ontdekt hebben. Zonderling toch dat de Franschen aan
hunne bebetjes geen Duitsch of Engelsch leeren opdat zij beter
het Fransch zouden verstaan. En dat de VIaamsche kinderen,
op wie die ontdekking werd toegepast, doorgaans het slechtste
zoowel iilaamsch als Fransch schrijven.
Verder nog wilde de minister de Vlamingen platslaan met
voorbeelden uit Holland. Oelukkig dat Van der Perre er niet
opzag, tegenover die al te gedienstige inspedeurs ook zijne
mannen op verkenning te sturen. (1)
(1) Opdat de degelijkheid van 't onderwijs niet te zeer opgeofferd
worde aan het Fransch leeren, en ook om andere redenen, ware het geraadzaam jaarlijks wedstrijden in te richten voor al de door den Staat
ondersteunde scholen, maar aileen in de verplichte vakken. Men zou
b. v. een wedstrijd uitschrijven voor een der vier laagste, en een anderen
voor een der vier hoogste klassen. De klas en het yak zouden tel kens moeten uitgeloot en geenszins op voorhand gekend zijn. Dan zou men tasten
hoe nadeeJig het vroege Fransch-leeren is; ook zou men de degeJijkheid
der scholen onderling kunnen vergeJijken.
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Wat het gebruik der moedertaal als voertaal betreft, daarop
heeft de krachtdadigheid der Vlamingen toch den eerst gestemden noodlottigen tekst in een redeJijken zin doen wijzigen;
doch het blijft te bezien wat de ministerieele besluiten en hunne
toepassing te Brussel en aan de taalgrens zullen zijn.
De strijd laat een kwaden indruk achter niet aIleen uit
hoofde der Franschgezinde houding der regeering, doch meer nog
door de matheid en schaapschheid van vele katholieke volksvertegenwoordigers uit het Vlaamsche land tegenover de
regeering en tegenover Woeste. Gelukkig heeft hij ook het
strijdvuur der Vlamingen weer aangeblazen.
Met zulke regeering en met zulke volksvertegenwoordigers
hadden wij aan het wetsontwerp op de vervlaamsching der
Gentsche Hoogeschool een nog erger wedervaren kunnen voorspellen dan het feitelijk gehad heeft bij de eerste schermutseling in de afdeelingen. De meerderheid der aanwezige leden
stemde er voor. Daarom echter is de strijd nog niet gewonnen.
Hoe zullen zij stemmen die afwezig waren? En reeds de verkiezing der verslaggevers, voor welke Woeste met een boosaardigen
trek de geheime stemming verkreeg, duidde aan hoe weinig
wij mogen betrouwen op de ja-stemmers. Hoe zullen zij zich
gedragen als de regeering weer zoo iets halfslachtigs zal voorbrengen, dat geene oplossing zijn zal? Want het hangt in de
lucht dat zij de verdubbeIing der leergangen zal vragen. Zulke
zienswijze lOU ons van wege eene katholieke Regeering moeten
verwonderen indien wij in de taalkwestie niet aan dubbeJzinnig
schipperen gewoon waren.
Sommige, zelfs hoogstaande, katholieken bekampen het
voorstel der vervlaamsching om red en dat dezehet officieel
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onderwijs zou versterken tegenover het vrij- katholieke. Dit
voorwendsel is valsch ; want voor eene' louter Vlaarnsche
Hoogeschool te Gent mag men a 1 niet meer studenten hopen
dan er nu zijn; maar richt Vlaarnsche leergangen in naast
Fransche, dan hebt gij als twee hoogescholen naast elkander,
die sarnen eene grootere bevolking zullen hebben dan eene
enkele. Die oplossing schijnt dus eer eene Iiberale. En toch
staan gezaghebbende katholieken ze voor.
In geldelijk opzicht verwekt zij dubbele kosten.
EindeJijk van het stand punt van volksontwikkeling en algemeen nut, het eenige dat moet toongevend zijn, is zij in
tegenspraak met zich zelve. De hoofdreden toch waarom eene
hoogeschool in 't Vlaamsch land moet Vlaamsch zijn, is dat de
hoogstudenten door hun hooger onderwijs niet van hun yolk
mogen vervreemd, maar integendeei er moeten voor opgeleid
worden. Indien somrnigen hunner willen buiten hun yolk blijven
staan en het ras van mensch en als die boven bedoelde wereldfoor-inrichters voortzetten, dat zij dan hun hoogeronderwijs
elders in het land gaan zoeken. Maar de Staat moet hun dit werk
niet vergemakkelijken noch hun de verbastering thuis bezorgen. En hoe kan het voor de nationale eenheid bevorderlijk
zijn, in het hart van het Vlaamsche land eenen strijd te verwekken tusschen Vlaamschgezinden en Vlaamschvijandigen, de
Vlamingen in twee kampen te splitsen, de eenen staande met
Frankrijk, de anderen met Vlaanderen ?

....*
Wij hebben nu aangetoond hoe de huidige verwikkelingen
van den taalstrijd een gevolg zijn van de verkeerde toestanden,
door de politiekers van 't jaar 30 verwekt; verder van den
onwil en den overmoed derWalen, gevoegd bij de in regeerings-
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kringen voortwoekerende wanbegrippen over vaderlandsliefde
en volkseenheid.
Hoe moeten nu de echte Vlamingen zich ten overstaan
van die omstandigheden gedragen? Hebben zij zelven zich
niets te verwijten ? Wij denken van wei ; en 't is hoofdzakelijk
om tot een gewetensonderzoek dienaangaande te komen dat
wij deze bijdrage schreven.
Zeker is in de laatste jaren hun pogen ernstiger en kloeker
geweest dan voorheen en zijn ze vooruitgekomen. Maar aan
weinig bijval en berechtiging gewoon, zijn zij al seffens van
vreugdevervoerd geworden,.en zijn aan 't juichen gegaan alsof
de zege reeds hun was. Er waren dagen van roes over den
heerlijken opbloei van Vlaanderen, over de onweerstaanbare
tij der opkomende volksmacht. Och arme! 't Was alles nog
maar in 't verre, onzekere verschiet.
Men sprak veel van prachtmenschen; wat wij behoefden
waren krachtmenschen.
't Ergste was dat men bij al dat hoogtijvieren het sluwe
indringen van den vijand niet bemerkte of het geringschatte.
Vele aanvallen van Waalsche of Franschgezinde zijde
bleven onbeantwoord. Dikwijls haalde men ze aan als om te
zeggen : wat dwaze praat ! Men vergat dat de uitzinnigste gedachten, behendig ingekleed, toch altijd ingang vinden bij
menschen, die niet klaar zien of eenig belang vinden bij de
logen. Daarom kunnen de eenvoudigste waarheden niet dikwijls en niet klaar genoeg herhaald, op aIle tonen, in beide
talen.
Wij hadden onbeschroomd aan de Walen moeten antwoorden: « Gij acht u verongeJijkt, wij ook. Wij willen u
geenszins verongelijken noch uitbuiten;, gij ookniet, naar gij
beweert. Welnu, onderzoeken wij den toestand. Laten wij zien
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hoe het staat met de Vlamingen en Walen in 't bestuur van
't land, met de rechten van onze en uwe taa!. Oat al de beambten en bedienden, dat ieder burger vrij zijne bezwaren doe
kennen. Nadien zullen wij zoeken naar vaste bestuurregels om
aile onrecht, aBe misbruik te weren. In zooverre scheiding of
splitsing daar toe noodig is, zijn wij er voor te vinden ». Zulke
taal hadde waarschijnlijk als mondstopsel gediend, want aldra
hadden de Walen gezien dat zij bij opheldering der toestanden
niets te winnen hadden m. a. w. dat zij hunne vingeren hadden
verbrand.
Nu hebben wij ze laten schreeuwen, ze hebben door geschreeuwd, en ... gewonnen.
Vermits de kwestie der bestuurlijke scheiding reeds zulke
uitslagen heeft gehad tegen ons, is zij niet meer voorbij te gaan.
Wij moeten ze durven in 't gezicht zien.
Wat een schrikbeeld is van verre, is dikwijls niets als men
't dichtbij beschouwt.
Een bestuurlijke scheiding zou hierin bestaan dat er voor
de openbare diensten, van onderwijs, leger, spoorwegen,
posterijen, geldwezen, openbare werken enz. twee besturen
zouden zijn, een Vlaamsch en een Fransch, hoogstens verbond en door een middenbestuur dat de sam en werking van"
beide zou behartigen. Zulke scheiding zou de Vlamingen
voordeelig zijn: zij zou hun niet alleen vlaamschsprekende
ambtenaars bezorgen, maar het Fransch zou ophouden de
bestuurstaal en bijgevolg de hoofdtaal te zijh voor de Vlaamsche
ambtenaars. Dezen zouden nog wei Fransch moeten kennen,
maar Vlaamsch zou de eerste taal zijn in 't bestuur en zou dus
zonder moeite de eerste taal worden in heel de opleiding dtr
jeugd.
Oat zulke scheiding zou schad en aan de goede verstand-
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houding der twee rassen, geloof ik niet, alhoewel de betrekkingen van handel en nijverheid er soms iets moeilijker
konden door worden.
Wat er van zij, indien de Walen de bestuurlijke scheiding
wenschen, hebben de Vlamingen geene reden om er zich tegen
te verzetten ; doch wij achten het niet noodig zoo ver te gaan.
Wat vpor de Vlamingen lOU volstaan, is eene zekere
gewestelijke indeeling der besturen, vooral wat aangaat het
aanwerven en benoemen van ambtenaars en bedienden.
Waarom moeten Vlamingen uit Oost- of West-Vlaanderen
geplaatst worden te Luik of te Namen, en; wederkeedg,
Walen uit die streken te Antwerpen, te Gent of te 8rugge ? Is
het niet beter. dat ieder in zijne streek bJijft?
Eene pJaats van 2000 ff. is iemand 300 fr. meer waard
wanneer hij ze mag bekleeden in zijn gewest. Daar immers heeft
hij zijne familie en kennissen, daar is hij vertrouwd met taal
en zeden, daar heeft hij gewoonlijk eene weerhelft gevonden,
die nog meer dan hij aan haren geboortegrond gehecht is.
In opzicht van goeden dienst is het gewoonlijk niet
wenschelijk dat een ambtenaar optrede in zijn eigen dorp of
kleine stad, maar weI dat hij niette ver van huis sta, te midden
van zijn yolk, met hetwelk hij veel gemakkelijker zal omgaan.
Het bestuur der trams en der bijzondere spoorwegenmaatschappijen trekt doorgaans zijn personeel uit de streek die
het bedient, en de zaken gaan er niet minder goed om. In het
lager onderwijs blijven de onderwijzers en onderwijzeressen
ook in hUnne provincie, en daardoor schikken zij zich beter
naar den aard en' de noodwendigheden van het volk ; dat zij
zelfs op hun eigen dorp hun ambt waarnenen is echter
verkeerd.
De betrekkingen zijn gezeJliger en hartelijker tusschen
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ambtgenooten, die elkander op de normaalschool gekend hebben.
Voor de priesters gaat het evenzoo. Waarom wil dan de Staat
zijne ambtenaars over heel het land heen en weer werpen ?
Veronderstel dat men Belgie verdeele in vier gewestelijke
afdeelingen, omvattende de eerste Antwerpen, Vlaamsch Brabant en Limburg, de tweede Oost- en West-Vlaanderen, de
derde Henegouwen en Waalsch Brabant, de vierde Luik,
Namen en Luxemburg en dat men voor de jonge lieden
dier verschillende afdeelingen bijzondere examens en bijzondere kaders inrichte, dan ware de taalkwestie natuurlijkerwijze opgelost, geene streek zou bevoorrecht noch
benadeeld zijn, al de ambtenaren en bedienden zouden tevreden
zijn en de dienst zou beter verricht worden.
Brussel en voorsteden zijnde het middenpunt, zouden op
zich zelf staan. Daar zou men ambtenaars en bedienden
gedeelteJijk nemen uit de Brusselsche bevolking en van hen
zou men eene degelijke kennis van het Nederlandsch eischen,
ofschoon Fransch hun eerste taal zou mogen zijn. De overige
ambtenaars van het middenbestuur zou men kiezen uit elk der
vier gezegde afdeelingen in gelijke verhouding. Zij zouden
vooral de betrekkingen van het middenbestuur met elk dier
vier gewesten onderhouden. Zoo zouden die, welke uit het
Walenland komen, al weinig Vlaamsch noodig hebben.
Dat zijn de hoofdlijnen van een ontwerp dat mits wat
go eden wil, uit te werken is en aile redeJijke mensch en kan
bevredigen, zonder maar eenigszins de Belgische eenheid te
breken.
Men late toch niet langer de wonde veretteren. De Walen
schreeuwen al luider en luider ; de Vlamingen klagen natuurlijk
niet minder; en beiden heeten zich verongelijkt. Nog is er
kans de zaken bij te leggen, later zal dit veel moeilijker vallen.
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Wanneer in 't kort de spoorwegen als afzonderlijk Staatsbedrijf zuBen ingericht worden, zuBen er voorzorgen te nemen
zijn, want een zelfstandige beheerraad, gekozen onder de
verschiIlende verfranschte nijverheids- en handelsbazen, zou
allicht de taalkwestie kunhen uit het oog verliezen ten nadeele
der Vlamingen.
In aIle geval mag de Regeering niet voortgaan de
Vlamingen te slachtofferen op den altaar eener kunstmatige en
valsche eenheid.
(Siot voigt.)
FR. DRIJVERS.

KRONIEK DER VLAAMSCHE BEWEGING.
HET UITZICHT DER DING EN.

Indien het Parlement niet zoo vaak bedrieglijk was zou men haast
vermoeden gaan dat het zwaartepunt van den Vlaamschen strijd voortaan
te zoeken valt in die groote onesthetische zaal waar honderd zes en tachtig
menschen min of meer geregeld dagbladen lezen, brieven schrijven en
ook wei eens vlagen van toom door vlagen van welsprekendheid laten
afwisselen .
'
Het is wei een zonderling feit, de moeite waard om aan te stippen,
dat vrijwel aile kwesties, tot zelfs het vrouwenstemrecht, slapjes worden.
afgehandeld maar dat de minste zijlingsche zinspeling op de Vlaamsche
kwestie voldoende is om een wind van tempe est in den tempel der Natie
te doen opgaan. De vlaamsche kwestie heeft thans, evenzeer als een
partijschifp, een indeeling in de Kamer teweeg gebracht.
Al de menschen welke daar zetelen heblben er nooit genoeg aan te
herhalen dat hun Belg-zijn den voorrang hedt over aile ingeborenheid of
natuurlijke neiging ; een vijftal menschen uitgezonderd die met even veel
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nuchterheid over de zaak spreken, als zij erover denken. Maar een woord
is voldoende : dan daveren de banken onder de vuistslagen en van al die
Belgen is geen f,chijn meer te bespeuren: Vlaming staat tegen Waal en
franskiljon.
Een heele ommekeer is dan ook binnen die muren geschied: oude
partijleiders hebben de verjongingskuur medegemaakt; midden de vele
i«ngeren welke de vlaamsche beweging als een atmosfeer rondom zich
v"oelen, nemen zii een eigen plaatsje in. Zij zijn de cerebrale flaminganten,
die lang niet van een combinatie afkeerig zijn, die meer vlaamsch den ken
dan zij vlaamsch voelen, maar die het gezag van hun naam en de ervaring
van hun pariementair veri eden aan de beweging van Vlaanderen hebben
geschonken.
En naast hen, de velen die meer rechtstreeks gegroeid zijn uit de
beweging, of die meedobberend, een riemslag bijzetten in hun vaart
stroomafwaarts.
Er is vee I kwaad gezeid van het programma der vier punten, haast
zooveel kwaad als van de veertien punten welke den oorlog gewonnen en
den vrede verloren hebben. Maar een zaak is van onschatbaar voordeel
erin geb\eken: dat een concentratie moge/ijk was zooals deze welke
thans in ons Parlement is geschied.
Ons Parlement! Laten wij goed begrijpen. Ons Parlement is de
kamer en niet het huis voor geretretteerden dat men Senaat noemt. Dit
achtbaar Iichaam waar toch ook wordt gestemd, komt, in de opinie van
de menschen, heelemaal niet in aanmerking. He! is op zich zelf reeds een
bewijs hoe in Vlaanderen het flamingantisme evenwijdig loopt met de
democratie, dat er een oneindige afstand bestaat tusschen Kamer en
Senaat over de oplossing van de vlaamsche kwestie. Onder de zegening
van die fonkelmooie muurschilderingen waar eeuwen van slaafschheid
en seigneurie in werden vastgelegd, is de feodale gedachte daar nog in
leven gebleven.
'
Maar de kracht van de Vlaamsche Beweging, thans evengoed als
vroeger, Jigt niet in de Kamer te zoeken. Slechts eene geestesrichting
welke stop staat kristalliseert zich in het Parlement : de katholieke opvatting vaar den ooriog, de Iiberale op .dit oogenblik. De krachten welke
buiten deze pariementaire sfeer liggen zijn fei1eIijk de eenig betrouwbare
voor de vastheid van de vlaamsche gedachte.
Stellig, alle katholieke vOlksvertegenwoordigers uit Vlaanderen, met
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uitzondering van een paar antiquarische curiositeiten, hebben het bepaalde
vlaamsche minimumprogram onderschreven. Menig onder hen heeft
gebogen voor den wi! van de kiezers, maar de Jippen hebben toch het
ja-woord uitgesproken en de parlementaire vlaamsche groep telt in hen zooveel eenheden te meer. Men vergete echter niet dat de ijver en standvastigheid van menig kamerlid in rechtstreeksche verhouding staat met de
levenskracht van de vlaamsche vereenigingen uit hun arrondissement.
Het is dank aan die vereel1igingen dat de katholieke partij in Vlaanderl!n
feitelijk het minimum program in haar statuten heeft opgeschreven; van
die vereenigingen ook zal hetverdere lot afhangen van de parlementaire
actie der Vlamingen.
De vlaamsche Kamergroep trouwens geeft slechts een heel kalm
beeld weer·van de stroomingen in het vlaamsche land. Buiten de weI bekende minimum-eischen komt geen verdere richtingin de besprekingen
voor, de frontpartij natuurlijk niet meegerekend in deze algemeene vaststelling. En die effenheid welke het vlaamsche gedeelte van het parlemen t
vertoont, is juist geen gave afbeelding van den vlaamschen strijd. Het
eenige wat er uit zou te besluiten vall en is dat al de leidende krachten,
ook op politiek gebied, zich in het tee ken hebben gesteld van het vlaamsche rechtsherstel, dat aile reactie tegen de Vlaamsche Be'Neging in het
katholieke kamp verdere werkelijke meezeggenschap heeft verbeurd.
Deze oorlog heeft ons meer zelfstandige menschen gegeven in Vlaanderen ; zij die thans aan het jammeren zijn over ontbrekende eenheid,
bejammeren, op onbewuste wijze misschien, het opkomen der zelfstandigheid van de onderscheidene vlaamsche krachten. Als ik hier in aile
oprechtheid mijn eigen meening uitspreken mag, dan is het om te zeggen
dat ik de verscheidenheid van thans verkies boven de zoogezegde eenheid
van vaar den oorlog.
STROOMINOEN.

Want dat was een eenheid uit noodzakelijkheid des middels. Waarover kon men het oneens zijn als men niet eens een algemeen program
had uitgediept dat grondige verscheidenheden in de opvatting kon
Laten geboren worden? Wij hi elden aan elkaar vaar fragmenten van
een program, zooals Hoogeschoolkwestie en legerkwestie over dewelke
geen oneenigheid mogelijk was; ja, heel den strijd van de laatste jaren

VLAAMSCHE BEWEGING

377

was samengetrokken op een punt: de vervlaamsching van Gent. En zoo
onmiddellijk was die betrachting, zoo ganschelijk beheerschte zij heel het
vlaamsche streven, dat verdere beschouwingen op het achterpian bleven.
Wei gingen er een paar stemm en op voor bestuurlijke scheiding, maar
dit viel niet hooger aan te slaan dan een tijdelijke geprikkeldheid over
het stoute schrift:- « LeUre au Roi » van den heer Destree die wei geroepen schijnt om heel zijn levensdagen door en over aIle kwesties waar hij;
ooit aan raakte, te verbra.nden wat hij heeft aangebeden.
Vanaf het oogenblik dat men ai die punten niet meer beschouwde als.
op zich zelf staande, of Hever als uitsluitend vall end in de onmiddellijke
sfeer van betrachtingen, kon die eenheid, die kleurloosheid, niet langer
behouden blijven. Want een naast elkaar schikken van elementen is nog
geen program. De kwestie van het verband dat, door de verwezenlijking
van die onderscheidene punten, in het Belgisch kader geschapen werd,
van de feiteJijke uitkomst van den cultureelen strijd, van den samenhang
tusschen taaltoestanden en economische noodwendigheden, moest onvermijdelijk een schifting in de opinies teweeg brengen.
Zoo staan thans wij in Vlaanderen voor de sterke stroomingen welke
de vlaamsche gedachten kruisen.
Mijn taak is het niet pro of contra te pieiten. De voorstanders van
zelfbestuur of van de cultureele autonomie met bestuurlijke aanpassing
hebben trouwens op voldoende wijze hun wederzijdsche beweegredenen
laten kennen. Maar het is weI van belang den toestand te belichten welke,.
door het bestaan van beide richtingen in Vlaanderen geschapen werd.
Men meent soms het onderscheid tusschen beide door loutere opportuniteits bekommeringen uit te \eggen. Dit is een dwaling. Zoo niet zouden
beide groepen niet in theoretisch, aileen in chronologisch opzicht van.
elkaar verschillen. En die verwarring is niet aileen levendig bij degenen
welke van uit een Brusselsche music-hall over de beJangen van het land
filosofeeren, maar ook bij vele goede menschen uit Vlaanderen. Waar de
de eene richting niet verdeI' loopt dan die oplossing waar het cuItureele
vraagstuk onmiddellijk bij de taalkwestie aansluit, draaft de andere door
op het terrein waar ook kwesties oprijzen buiten rechtstreeksch verband
met de factors welke niet onmiddellijk van het taalvraagstuk afhankeJijk
zijn. Voorzeker, het cultureele complex van een volksleven schiet zoOil!)
ver wortel dat er kan naar gezocht worden in de meestonvermoede
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~diepten.

Maar dit complex wordt nauwkeurig afgesloten door de eenen,
terwijl de anderenhet een onbeperkte ruimte geven.
Heel makkelijk is het niet om met stiptheid te bespreken het uitzicht
van Vlaanderen na de verwezenlijking van elk der beide programma's.
De verhouding tusschen de centralisatie van het Belgische staatswezen
en een, op cultureei gebied autonoom Vlaanderen, la.,at zich niet licht
formuieeren terwijl anderzijds niet met a1le eenvoudigheid des harten
kan worden uitspraak gedaan over medezeggenschap van de algemeenheid in regionale toestanden en belangen. Juist die afbakening is door
de voorstanders van zelfbestuur slechts in een algemeene formule vastgelegd.
Beide stroomingen zijn hunne hedding steeds dieper aan het graven.
Daar zijn rijke krachten in Vlaanderen gewassen, daar is toewijding en
idealisme. Maar de omstandigheden. zullen op de onmiddellijke versterking
van de eene of de andere groep een ontzaglijken invloed uitoefenen. Het
verwezenlijken, een voor een van de punten van het minmum-program,
te beginnen met de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool, zal voor
de naaste toekomst van de groepen beslissend zijn. Een verwerpen door
een meerderheid van Walen en Franskiljons zou een zeer sterke aanwinst
met zich brengen van de gedachte van zeJfbestuur. De bittere ondervinding
dat gelijke medezeggenschap van Walen en Vlamingen, over Vlaamsche
aangelegenheden ten ongunste keert van de Vlaamsche betrachtingen zou
zeer velen afkeerig maken van een stelseldat aan een bespottelijke en
anti-demokratische minderheid toelaat het noordergedeelde van het land
in vazaa!schap te houden door de overmacht van het zUidelijke gedeelte.
Zij die meenen dat mike misslagen zijn goed te praten met een paar volzinnen welke een applaus-graag Parlement toejuicht, dat gemeenzaam
gedragen lijden een argument voor unitaristische wantoestanden is, zullen
bittere ontgoochelingen niet lang ontloopen.

DE HOOOESCHOOL.
Met de hoogeschoolkwestie zijn wij gekomen tot in het hart van de
huidige strijdperiode.
De eerste Minister heeft verklaard dat er niet een, maar vele vlaamsche kwesties bestonden. De heer Delacroix is een Brusselaar en zijn kijk
op die zaken geschiedt door een brusselschen bril. Dnze Premier meent
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namelijk dat onderwijs en leger, gerecht en bestuur van elkaar los te
maken vraagstukken zijn welke, afscheidbaar van elkander, een verschillende opJossing kunnen krijgen.
Vandaar die opvatting welke hij heeft van de taalcommissie welke
een voor een de onderscheidene vraagstukken moet instudeeren en de
voorgestelde oplossingen onderzoeken.
De heer Delacroix heeft ongelijk de Vlaamsche kwestie in compartimentente zien : daar is maar een Vlaamsche kwestie welke zich openbaart
in een complex van elementen. En die kwestie is hetprincipe der eentaIigheid van Vlaanderen. Dit principe wordt het scherpste gesteld in het
hoogeschoolvraagstuk.
Wanthier moet al of niet het vonnis worden uitgesproken over die
zoo gezegde tweetaligheid welke slechts bestaat in het feit dat, verspreid
in de Vlaamsche massa, hier en daar een groepje woont van menschen
die zich door hun taal buiten het yolk hebben gesteld. Alle andere
kwesties mogen de gewenschte oplos~ing krijgen, zelfs wat het leger
betreft : zoolang de hoogeschoolkwestie niet geregeld is naar Vlaamsche
vereischte, blijft de oplossing van het Vlaamsche vraagstuk feiteJijk
ongedaan.
En de kansen voor deze oplossing zijn vooralsnog onzeker.
Uit de stemming in de afdeelingen hebben wij lang niet onaangename
gevolgtrekkingen kunnen opmaken. Het is waar dat de tegenstanders met
gewilde luchthartigheid bij al hun goden hebben gezworen dat zulks niets
te beteekenen had. Een Antwerpsch krantenmensch die dageJijks meer
en meer een pathologische curiositeit wordt, haalde er zelfs deze gevolgtrekking uit dat, op 186 kamerleden er maar 62 de vervlaamsching genegen
waren. Met dezelfde logica had men hem kunnen toevoegen dat er op de
186 maar 58 tegen waren geweest. In aile geval, afdoende mag die stemming niet heeten en vee! gissingen blijven over.
Het lot van de Vlaamsche hoogeschool Iigtniet in hand en van de
Vlamingen: daar zijn de posities reeds afgebakend. De rechterzijde uit
Vlaanderen is er voor met uizondering van een paar relikwien uit een
parlement dat de democratie beschouwde als een soort brontosauros ; de
vijftien JiberaJen zijn er tegen, een viertal 10ffeJijke uitzonderingen terzij
gelaten. Die hebben als woordvoerder den heer Braungekozen die door
afkomst, naam en daden voorbestemd is om in nation ale aangelegenheden
de spreekbuis te zijn van een partij welke doodgeduwd wordt door den.
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tijd. Zoon'n partij als tegenstrever hebben is een argument te meer voor
het democratische karakter van de beweging.
Blijft nog de socialistische linkerzijde. En hier is de leelijke vlek.
Twee invloedssferen vallen duidelijk aan te merken : die van Huysmans,
intellectueel de sterkste van de Vlaamsche socialisten; die van Anseele
welke zijn sukkelaars als Lampens en Cnudde en zijn niet ontwikkelden
als De Brume in zijn kring rekent.
Alles te zamen genomen, moet het duidelijk zijn voor Brusselaars en
Walen dat Vlaanderen, het democratische en intellectueele Vlaanderen, de
vervlaamsching als eenige oplossing gedoogen kan.
Maar ook de Walen en de Brusselaars hebben medezeggenschap en zij geven de beslissing.
Het ruime aandeel van de katholieken in dit opzicht valt alras in het
oog. Wei is de kwestie der Hoogeschool geene partijzaak, maar tevens
valt ook, in het algemeene kader van de katholieke partij, rekening te
houden met het feit dat heel de vlaamsche rechterzijde een vast bepaald
stand punt heeft ingenomen over een kwestie welke op onbetwistbare
wijze in allereerste plaats Vlaanderen aanbelangt. Ten aanzien van zulke
toestanden zijn overwegingen van stevigheid en blijvende verstandhouding
in de partij niet overbodig. Een stugge tegenstand van de bijna algemeenheid van de katholieke Waalsche groep, tegen wat de katholieke Vlaam,sche groep als een zaak van onaanvechtbare rechtvaardigheid beschouwt,
zou de deur openzetten voor vele wrijvingen. Zelfs voor kwesties welke
geen onmiddellijk verband houden met een partijregeling is het gevaarlijk
twee gansch tegenstrijdige, compacte groepen te hebben. Vooral in deze
omstandigheden kan, bij de vele vrije kwesties die zullen opduiken, die
band van sympathie, van instinctmatige saamhoorigheid zelfs bij betwistbare vraagstukken, een diepgaande meeningsverschil ver strekkende
gevolgen hebben.
De zeer gunstige vertegenwoordiging welke de rechterzijde naar de
taalcommissie heef! gezonden, schijnt er op te wijzen dat met die toestanden werd rekening gehouden.
Hetzelfde mag, spijtig genoeg, niet gezegd over de socialistische
afgevaardigden. De Vlaamsche opinie heeft hier haar rechten niet gekregen. Het va It te verwonderen dat Huysmans, die gaandeweg heel de
Vlaamsche partijfractie beheerscht geen gunstiger uitsJag heeft weten te
bereiken.
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WALEN EN VLAMINOEN.

Dit brengt ons meteen op de verhoudingen welke in het Parlement.
bestaan tusschen Vlaanderen en WaIlonie over de regeling van de
Vlaamsche kwestie.
Het heeft een tijdlang als axioma gegolden dat niet de Walen op den
weg zouden gestaan hebben van de vlaamsche wedetgeboorte. Dat het de
caste uit Vlaanderen was, de franskiljons, de meesters van de economische
factors in Vlaanderen, die liberale of Iiberaal getinte burgerij welke de"
tradities van 1830 vereeuwigen wilde en de Jijn houden tusschen het
vulgaire en het deftige.
Onze franskiljons zijn thans in het hospitaal der ongeneesbaren
geland. Democratie, door de machtige stem bus, he eft de invloed van
goud en gezag vernietigd; de middeleeuwsche toestanden welke in
Vlaanderen nog te vinden waren, groeien weg. De pers in Vlaanderen
opent den weg naar de vlaamsche eenheid. De Brauns en de Mechelyncks
en de Strauss (heerJijke namen) komen als onwezenlijke verschijnselen
voor; hun taal wekt bevreemding als een echo uit een tijdperk dat afgesloten werd. Wie de gelegenheid heeft in de Kamer hun bedrijf na te gaan,
kan vaststeIlen hoe moedeloos, zonder houvast, zij zetelen te midden de
gewijzigde en frisscher atmosfeer van het land. am ze werkelijk te zien
in hun natuurlijk kader, moet men ze weervinden op een van die bonte
muurschilderingen uit de parlementaire plechtigheden, als de ouderen
van dagen, de kaalhoofden en de grijs-gebaarden, met ernst en statigheid
een cavalcade als nationaal werk bijwoonden.
Zij zijn op en weg. Hun intellectueele kracht ligt verdord in de boeken
van een voorbij regiem, hun staatsmanschap wordt teruggedrongen naar
de bestuurstafels van vennootschappen en naamlooze maatschappijen.
Vanaf het oogenblik dat de massa een faktor is geworden, wordt het
openbare leven voor hen eene woestenij. Hun pers kwijnt weg, hun
beroemdheden sterven uit, geen jong geslacht draagt hun taak over maar
een nieuwe tijd.
Waren de franskiljons, aIleen de vijand van de vlaamsche hervorming, dan wordt de franskiljon morgen in een museum van oudheden
opgeborgen.
Maar jammer genoeg is zulks het geval niet.
Ik herinner mij nog heel weI hoe ook in den gouden studententijd vall;
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het v66r oorlogsche Leuven, geen flamingantische vergadering gehouden
werd of men stelde, theoretisch ten minste, de walen buiten aile verantwoordelijkheid voor het pijnlijke lot van Vlaanderen. Maar geen uurtje
nadien was men slaags geraakt met de broeders uit Wallonie; dan ging
men eenzaam naar het hok al filosofeerend hoe de meest banale praktijk
de liefelijkste theorie naar den bliksem slaat.
Neen, niet alleenden bloedarmen franskiljon vinden wij op onze baan
ter vlaamsche ontvoogding. De noodkreet van de achteruitgedrongen
iatijnsche voorwacht werd in Wallonie vernomen; en vanuit Frankrijk,
via Brussel, en van uit Wallonie komt steun opgedaagd.
De jongste gebeurtenissen in de Kamer hebben de natuur de conventies laten doodschreeuwen: BeJgen, belges tout court, zitten er haast
niet op het parlementaire kalfsleder. De natuurlijke aandrift, de stem van
het bloed, dreunt hooger op dan de schetterende Braban~ohne.
Dit is een zaak van gevoel en een zaak van belang. Wei begrijpeJijk
is het dat een waal zoo maar niet goedschiks een kolonie laat vlotten
waar zijn onwetendheid van de landstaal tot nog toe een aanbeveling was.
Een ommekeer in den staat van zaken ontneemt hem het feiteJijke monopool van administratie en bureelratterij. Het is trouwens een begin van
het eind'e voor de cultureele superioriteit aan dewelke hij zich ook in
Vlaanderen, meest van al in Vlaanderen, deeJachtig voelde.
« Le c(£ur a ses raisons que la raison ne connait pas )}. Een paar
menschen uitgezonderd, is geen bodem zoo onvruchtbaar als deze voor
aIle overtuigende arbeid. Dit kleinscheepsche imperialisme, het intiemste
kind van egolsme, is z66 natuurlijk ; voorrecht blijft doof waar het recht
een einde van het voorrecht beteekent.
In Belgie loop en twee sferen; Walen en Vlamingen doen steeds
voort aan hun eigen kruisloop van argumenten; elk van hen redeneert
voor de eigen menschen. In de verhouding tusschen beide elementen is nu
eenmaal, hoe zonderling het ook klinken moge, het verstandselement het
zwakste. Tot op het oogenblik dat, achter een eisch tot vervlaamsching,
geen voldoende kracht zat, hebben de Walen zeUs maar het· recht op
vlaamsch hooger onderwijs niet willen erkennen. Thans ontkennen zij
beslist het recht tot vervlaamsching.
Met het geschil over de Vlaamsche Hoogeschool is het teeken der
tegenstrijdigheid over Belgie geheven. Trachten wij niet te begrijpen,
het is een, laten wij zeggen,' physische onmogelijkheid. Onze geest is
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anders, onze opvatting over cultuur, ons begrip van rechtvaardigheid,
met een woord : onze persoonlijkheid is anders. Wat men ook ingeroepen
heeft aan argumenten uit de economie welke alles moesten effenen, wat
men ook zingt van gemeenzaam Jijden, van redeneeringen welke alles
vermogend zijn : wie tegen de natuuf ingaat vaart stroomopwaarts. Het
gemis van individualiteit dat, te zamen van het gemis van cultuur, in
Vlaanderen valt waar te nemen, heeft het diepgrondige verschil van geaardheid nog niet vermogen naar voren te brengen. De eerste opbloei
van een raseigen vlaamsche cuItuur zal hierin voor velen een open baring
zijn : geheei ons geestesleven slaat een andere richting in, ons onderwijs
heeft andere behoeften, de meest elementaire· begrippen berusten op
andere grondsiagen. Dan zal het misschien voor velen klaar worden hoe
een identieke opvatting van een kwestie als de vervlaamsching der Hoogeschool onmogelijk was, hoe een inenten van de aanschouwing van een
volk ondoenlijk isop een ander yolk.
Laten wij hierin berusten. De beste argumenten om Waalsche persoonlijkheden over te halenzich niet schnip te zetten tegen de Vlaamsche
eischen, zijn niet te vinden op het domein van het cerebrale. De virtuosen
van de politiek moeten hier de uitkomst zoeken.
LlTERATUUR.

Papiernood en duur leven hebben den vloed van brochuurtjes met
dewelke de Vlamingen hun papieren strijd voeiden, op aanzienlijke wijze
ingedijkt.Theorie wordt ons, buiten de dagbladartikels om,onthouden en
de leeuw bruit niet meer in vele bladzijden geestdriftig betoog.
Een vlugschriftje heeft de aandacht gaande gemaakt door sierlijke
uitgave en gunstig onthaal. Het Laatslaapstertje van Vlaanderen wordt
er met aile gemanierdheid van de wereld aan herinnerd dat er na den
middag niet langer moet worden gegeeuwd ; de Eva van Vlaanderen wordt
voor den spiegel geplalltst om te zien of, door geen optisch mirakel, geen
Maria van Vlaanderen zou weerkaatst worden.
Zooveel goeds werd er over geschreven dat ik een beetje verschuchterd ben om stilletjes te zeggen: {( Bedaard, mijnvrienden. Laten wij
geen Roeland luiden in een kappelletje van rococo ».
Modieus ~is het zeker, en het past in het seizoen als de serre-bloemen
doen vergeten dat de geur van ruimie ademt door andere jaargetijden.
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o zoo omzichtig wordt aan onze juffertje~ gezeid: «Kindertjes, nOll
's netjes wezen, hoor!». Met zoo'n airtjevan« wat zeg je daarvan » wordt
ge-evangelied.
Van brutaliteit houd ik niet, maar tusschen een oprech,t en kleurig
woord en dat proza is de afstand onmetelijk. En ik kan me maar niet in het
hoofd krijgen dat odeurtjes-proza en vaseline-betoog de Eva's tot Maria's
zullen maken.
«Sauf votre respect» is dit het weinigje kwaad dat ik erover te
zeggen had.

BOEKENNIEUWS

« Geneeskundige Plichtenleer » door J. SALSMANS,
S. J. (XV. - 208 bIz.), uitgave van «Onze Studien », De
VIaamsche Boekenhalle, Leuven.

Het is ons een waar genoegen dit boek aan de lezers van D. W. en
B. voor te steUen. Naar zulk een werk, dat in Vlaamscher tale nog niet
bestond, zag sinds jaren onze Vlaamsche geneesheeren- en apothekerswe reid verlangend uit. Thans is die wensch in vervulling gegaan, en het
werk van P'. Salsmans zal welkom zijn, zoo welkom als zijn « Rechtelijke
Plichtenleer », over enkele jaren met buitengewonen bijval onthaald.
Dr de Stella, leidt het in waardeerende termen, voor zijn confraters in de
geneeskunde, in : de lof, dien hij voor het werk over heeft, ' is meer dan
verdiend, en we kunnen ons slechts erbij aansluiten.
Een kort overzicht van het boek zal volstaan om van meet af de
belangrijkheid der handelende vraagstukken te do en inzien. In een eerste
deel geeft Schr. een beknopte, doch nauwkeurige uiteenzetting der
algemeene zedenleerbegrippen, zooals ook de inzet was van zijn « Rechtelijke Plichtenleer » : het gaat hier over de leer der vrijheid, verant-
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woordelijkheid, toerekenbaarheid, der handeling met het dubbe! gevo!g,
der plichten van naastenliefde en rechtvaardigheid. Deze a!gemeene leer
is uiterst gewichtig : men sJa ze niet te rap over, want zij is de grondslag
waarop de verdere, bijzondere plichtenleer moet opgebouwd worden.
Daarna onderzoekt Schr. de eigenlijke beroepsplichten der artsen, door
hem ingedeeld in algemeene en bijzondere. Dea!gemeene beroepspJichten,
die de stof uitmaken van heftweede dee!, zijn : kennis en zorgvu!digheid,
en kieschheid. De laatste plicht wordt in den breede onderzocht: het
beroepsgeheim vooral vestigt de aandacht. De bijzondere beroepsplichten
zijn het voorwerp van het derde en het laatste dee!. Hier he eft Schr. het
in drie hoofdstukken over kuischheid en huwelijk, vroedkunde en zedenleer, geneesheer en godsdienst. Kort en klaar worden de groote, leidende
grondstellingen over kuischheid en geslachtsleven daargesteld: daardoor
bJijkt, en dit is van het hoogste belang, hoe de leerder kristene wilsbegeerte en der katholieke Kerk nopens dit zooveel bestreden vraagstuk,
ten slotte uiterst redeZijk is; overeenstemmend met de redelijke mensche·
Jijke natuur, vereischt tot het welzijn van maatschappij en samenleving.
Wat een geneesheer, een apotheker denken moet over vruchtafdrijving,
wordt klaar voorgehouden, door het onderscheid tusschen rechtstreeksche
en onrechtstreeksche vruchtafdrijving, waarvan de eerste, daar zij met
doodslag gelijk staat, nimmer toegeIaten is, de tweede daarentegen weI
kan gewettigd worden, wanneer sommige voorwaarden aangewezen zijn,
waardoor de onrechtstreeksche abortus een toepassing wordt van het
bekende princiep : over de handeling met het dub bel gevoIg. De bladzijden, door Schr. aan het vraagstuk del' « vroedkunde en zedenIeer »
gewijd, moesten door aile mannen der wetenschap gelezen en overwogen
worden: talrijke voordeeien, nu nog bij ve!en tegen de uitspraken der
gezonde wijsbegeerte en der Kerk in zwang, zouden verdreven en opgekIaard worden. Dergelijke vooroordeeien spruiten immers gewoonlijk uit
onvoIdoende kennis voort. In naam van een menschenleven dat men
redden wi! wordt al te dikwijls het recht op rechtstreekschen abortus uitgesproken: hierbij toch vergeet men, dat door de strenge!eer der Kerk,
die dergelijke handeling aIs ongeoorioofd verkIaart, een onmetelijk grooter
getaI menschenlevens gespaard blijven.
De man der wetenschap, aan redeneering door ervaring gewoon, is
maar al te dikwijls geneigd tot betwijfeling van gegevens der wijsgeerige
zekerheid, als aprioristisch nitgekreten. Daarom bepaaJt Schr. duideJijk
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en nauwkeurig, buiten aile overdrijving, welke de houding der arts en
zijt) moet ten opzichte van mirakelen, hypnotisme, bezetenheid, occuJtisme
en andere dergelijke vraagstukken. Hoe ook de geneesheer zich moet
gedragen tegenover vasten en vleeschderven, de euthansie, de Iijkverbranding wordt stevig daargesteld.
Een uitgebreide boekenlijst, 16 bladz. beslaande, stelt het middel ter
hand om, nopens aile aangeraakte vraagstukken, nadere en diepere
/navorschingen te doen. Ten slotte laat een zaakregister van 10 bJadz.
gemakkelijke en vlugge raadpleging toe van het werk.
Enkele aanwijzingen en bemerkingen zal de Schr. ons gaarne veroorloven. Eerst en vooral betreffend de taa!. Het was voorzeker geen
gemakkelijke taak de wijsgeerige termen naar behooren te verdietschen.
We meenen dat schrijver daar goed in gelukt is. Dikwijlszelf zijn de
Nederlandsche benamingen en bewoordingen klaarder en veelzeggender
dan hun weerga in 't Latijn of in 't Fransch. Waarom een actus hominis
altijd een organieke daad zijn zou, zien wij nietin (biz. 6). Kon hier de
vertaling niet blijven : actus humanus - menschelijke daad, d. i. de x,rije,
beradene handeling, en actus 1lOminis - daad des menschen, d. i. niet-vrije,
onberadene handeling? Het dubium facti wordt weergegeven (bI. 45 nota 2)
door: feitelijke tWijfel : beter schijnt ons : twijfel over he! fEil, omtrent
he! Jeil, zooals op bl. 123, n. 166. In zekeren zin is toch het dubium juris,
de rechtstwijfe\ ook een feitelijke, een daadzakelijke twijfel. BI. 97 wordt.
het woord kunde gebruikt in den zin van: kennis; ware het niet beter
dit woord, in de taal der wijsbegeerte, dit woord te nemen om ars te.
vertalen, en aldus te onderscheiden van: scientia kennis, wetenschap?
Zoo zijn, in de wijsbegeerte, de denkleer en de zedenleer tezelfdertijde:
wetenschap en kunde. BI. 124 n. 168, is er spraak van de levensvatbaarheld der ongeboren vrucht : juister blijkt ons: levensvaardigheid (1).
Wat de gedachten zelf betreft, het kan in zeldzame gevallen misschien
wei voorkomen dat bij den lezer een moeielijkheid oprijst, voortspruitend
uit de bondigheid en de beknoptheid zeif, door den Schr. noodzakelijk in
acht genomen bij het behandelen van zoo talrijke vraagstukken. In een
(1) Wie geeft ons weldra een Vlaamsch woordenboek over wijsgeerige termen? Nu dat de wijsbegeerte in 't Vlaamsch hare intrede
viert in de wetenschappeJijke wereld en in onze Leuvenschehoogeschool
erkend werd,zou dergelijk werk uitermate welkom zijn.
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naaste uitgaaf ware, ons erachtens, hier en daar een woordje meer te
wenschen. Op bl. 9 wijst Schr. op een criterium om te oordeelen of de
verantwoordelijkheid in hypnotischen slaap ten volle opgeheven is : zulks
is waarschijnlijk wanneer de slapende, zonder angstgevoel of tegenstribbeling, handelingen uitvoert, die heelemaal tegen zijn gewoonten
indruischen. Zou nu hetzelfde criterium niet mogen gelden, voor de
gevallen waarin iemand, zonder in slaap te hervallen, de bevelen van den
hypmotizeerder uitvoert? Aldus zou er, zelfs al bleef de hypnose uit,
volkomene oplossing, en niet enkel vermindering der toerekenbaarheid
aangenomen kunnen worden. In de boekenlijst, die, juist omdat zij met
zooveel zorg afgewerkt is, naal' volledigheid te streven schijnt, zagen
wij graag nog vermeld : het werk van hoogleeraar Noel over determinisme
en vrijheid, het werk van Ranpert: The spiritistie Phenomena en their
Interpretation, en ook den v66roorlogschen herderlijken brief del'
Duitsche bisschoppen over de voorlichting del' jeugd. (Zie daarover:
Theologie und Glaube, bl. 448-539; 1914.)
Doch voorgaande opmerkingen hebben geen vitterij ten doe!. Dit
ware kleingeestigheid, waar wij voor een boekje staan van zulke gehalte,
als ditdat wij hier do en kennen. Den Schrijver dusmaar van harte geluk
gewenscht, omdat hij onze taal verrijkt heeft met een werk dat door
andere talen weI mag beneden worden, omdat hij, onze mannen der
wetenschap, in een tijd waarop de gedachten op zedelijk gebied als
dwarrelwinden door elkaar woelen, een vasten enveiligen weg heeft
aangetoond, omdat hij in een w. aan de heilige zaak dergezonde moraal,
en aldus aan Kerk en Vaderland, een onschatbaren dienst heeft bewezen.
Elk Vlaamsch geneesheer, apotheker, elk Vlaamsch student in de artsenij,en geneeskunde, elk ontwikkelde leek, die zijn oordeel te richten en te
vormen zoekt over de ontelbare zedeJijke vraagstukken die heden
bestreden worden, elk Vlaamsch priester, die zijn eigen kennis verrijken
moet om ook aan anderen gevraagden raad te verstrekken, zal het
werk van Pater Salsmans in zijn boekenrek willen. Moge het nieuwe
uitgaven beleven, en geve ons de Schrijver, die meer en meer onze
Vlaamsche moralist bJijkt te zijn, nog menige pennevruchten op gebied
der zedelijke wijsbegeerte en godgeleerdheid.
BITTREMIEUX.
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Zelfkeur. Bloemlezing uit het werk van een aantal
letterkundigen. Tweede reeks. Mij. voor goede en goed-

koope lectuur. Amsterdam.
Van de twee bundeitjes "zelfkeur» uit het jaar 1907, zijn deze drie
deeltjes heelemaal geen herdruk te noemen. Vooreerst: enkele auteurs
bleven achter, terwijl anderen o. m. het echtpaar Rutten-Koenen, Zoetmulder, Charivarius, in de pJaats kwamen. Daarbij werden al de bijdragen
van vroeger, op een enkele na, door nieuwe vervangen. De schrijvers
konden inzenden wat zij wilden, vandaar de naam « zelfkeur » ; voor de
kells der hier vertegenwoordigde auteurs bJijft aIleen de redactie van de
Wereldbiblioiheek aansprakeJijk. Deze bundeitjes, welke er op uit zijn,
om de lezers nader tebrengen tot den grooten kring onzer Nederlandsche
diehters en schrijvers van heden» worden terzelvertijd bedoeld, als een
middel om het ondersteuningsfonds der Vereeniging van Nederlandsche
Letterkundigen te versterken. Wat hier verzameld werd, is dan ook uitsluitend gepresteerd door de leden van dito-vereeniging.
Daarmee wee! de belanghebbende, wat hij aan deze bloemlezing
heeft, en gaat hij niet - of misschien doet hij 't weI - aan 't kniezen .en
't knorren, omdat die schrijver er bij is en die andere weer niet ; hij neme
ze maar Hever aan zooals ze zieh voordoet. Want veelschoons wordt
hem hier aangeboden. Is 't ook hier, lijk overigens met om 't even welke
anthologier maar te doen om een : « proef eventjes maar eet niet » ; edoch,
juist dit proeven scherpt den lust naar den trog om nog. Of is de bedoeling van ieder verzamelaar, er wei een andere, dan deze: den lezeT nader
te brengen tot het werk van den schrijver, hetwelk dan meer, op zijn
beurt, naar de heele reeks werken moge doen grijpen? mij althans ging
het zoo: de overheerIijke brok: «Ridder Ruperts Blijdschappen » uit
« Sproken en Legenden» van Marie Koenen, deed me begeerig uitzien
naar het gansche reuvre van deze hoogbegaafde vrouw, welke, in Holland,
aan de spits staat van de katholieke romanliteratuur.
Wat de keuze der stukken betreft nog dit : 't opvallend, hoe meer dan
een schrijver, alweer tel' iIIustratie dien! van het « nemo judex in propria
causa » - wat gebrek aan kritisch inzieht, waar het eigen werk geldt,
zeUs zooniet hoofdzakelijk, bij beroeps-critici !
En nog iets, en wei 't voornaamste : de verzamelaar verklaart in bet
voorwoord dat " bij de samenstelling bijzonder rekening is gehouden met
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de mogelijkheid van gebruik dezer belangrijke bloemlezing bij het onderwijs » - wij voegen er aan toe, dat, juist met het oog op den inhoud van
zekere stukken, deze deeltjes heelemaal ongeschikt blijken voor onze
humaniora-studenten.
Wij zijn het volkomen eens - zij het dan ook nog om andere, want
verhevener red ens - met Ida Heyermans, - die niet is van « bij ons »
maar heelemaal aan den vrijzinnigen «overkant staat, - als zij er kranig durft voor uit te komen, dat «enkele bloemlezingen in opvoedkundigen zin van begripsverwarring getuigen» (1) Inderdaad, wat de eene
hand opbouwt, mag de rndere niet neerhalen. Waar eenerzijds der jeugd
hoofdzakelijk zelfbeheersching moet aangepredikt, mag daar anderzijds
bewondering gewekt voor menschen, bij wie, als hoogste ideaal staat aangeschreven, hun leventje maar te leven zooals 't hun voorkomt? Kan,
bizonder waar tot jongeren gesproken wordt, een volzinnetje; meer onzin
slikken, dan he! hier volgende : « wie een zuiver, en krachtig gevoel voor
literatuUf heeft, vraagt niet waf een dichter of schrijver Zi'gt, maar hoe hi}
het zegt» (Uit de inleiding tot « De Bloeiende Bongerd door Rengers
Hora Siccamaen H. Poort). Die met jonge lui omgaat, weet heel wat
beter dat het «wat meestal den doorslag, en het « hoe er maar bijgesleurd wordt als poging om recht te praten wat al krom zit. De volgende
auteurs werkten aan deze bloemlezing mee: Adama yan Scheitema, Bas
tiaanse, Zoeken, Van Booven, Borel, Boudier:Bakker, Boutens, Bree·
voort, Carrij en C. J. A. Van Bruggen, Brusse, Buysse, Van Campen,
Charivari us, Cohen, Van Collem, Caperus, Dekking, Van DeysseI,
Draayer-De Haas, Van Eckeren, Van Eeden, Eigenhuis, Emants, Feith·,
Van Gogh-Kaulback, Goudsmit, De Haan, Hora Adama. Van Hulzen,
Kloos, Reyneke van Stuwe, Koenen, Van Looy, De Meester, Mijnssen,
Van Moerkerken, Penning, Poort, Querido, Rectdingius, Robbers,
A. Rolahd Holst, Rutten, Salomons (Ada Gerlo) Scharten, Margo Antink,
Schepers, A. Steenhoff-Smulders, Van Suchteien, Top Naeff, Verhagen,
Van der Waals, Wagenvoort, Walch en Zoetmulder:. op een enkelen
schrijver na, allemaal Hollandsche.
J. E.
>)

>}

>)

(1) Cfr. Onze jongerenen de moderne literatuur. Een pcedagogischcritische beschouwing. (Baarn, Hollandia-Drukkerij.) Bij een volgende
brochuur van Ida Heyermans «Onze Jongeren in de moderne Literatuur
gaan onze wegen weer heelemaal uiteen. Daar staat zij beslist « aan den
overkant»
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't Geluk hangt als een duiventros... Een verhaal uit het
Florentijnsche door C. en M. SCHARTEN-ANTINK. Derde
druk. Achtste duizendtal. Mij. voor goede en goedkoope
Lectuur. Amsterdam. 1919.
Het gaat in dit boek hoofdzakelijk, over het scharrelen van «den
armen edelman» cavaliere Filippo Sassetti, om toch maar zijn stand op
te houden, en de gedurigeplagerijen van zijn kwelgeest quia-geldschieter
Angelo Grassi te keer te gaan, maar daarom he en : de zonnige weelde
van het italiaansche landschap en daarboven: de grondelooze diepte van
het eeuwige azuur : Een verrukkelijk feest is heel dit verhaal, niet aIleen,
een wonder kleuren- en tintenspel voor de oogen, maar ook, voor hart en
geest : wat een heerlijk maal !
Of behoort de beschrijving van het kuiertje van den ouden Tommasino, in haar klassieke soberheid zoo edel van lijn, niet tot de werkelijk
schoone bladzijden uit onze literatuur? De bloemlezers. kunnen er al
dadeJijk hun profijt mee doen.
" Het was !11idden Maart en vol in de Lente. Den Winter lang hadden
de heuvelen bleek gezien van al het kleine, grijsgroene loof der olijven,
wier gaarden aile de hellingen tangs gaan.; men zoude gezegd hebben,
dat geen ander geboomte daartusschen nog opschoot. Doch al naar de
warm ere dagen het jonge groen deden botten en de bloesems kleurig
openspruiten, raakte dat zachtgroen-getinte grijs in de minderheid, werd
de teer-gewolkte achtergrond, het zilverig verschiet, waarover de weelde
der nieuwe lente zich blozende uitspreidde.
Oat waren de tall ooze perzikboompjes-in-bloei, dat waren de hooge,
rood-roze kruinen der alreeds uitdwarrelende abrikozen, dat werden weldra de nog stralender weelden der bruidelijk-witte-kerselaren, der roomwit-bloesemende peren, en der blijfleurende appelboomen. En alom, onder het roze en zilvergrijs en wit, gloeiden hel-groen de korenlanden,
groener dan gras door het rood der wilde tulpen, duizenden glimg\adde
vlammetjes, iIlumineerend dat blauw-groene graan.
De Arno, als van vloeiend en rimpelend, bleek smaragd, voor wie
aan den oever stond. - wendde zich en slingerde, van uit de hoogte gezien, met brandend-blauwe bochten door de zachte heuvelen. Hier hadden
die een klooster op den top of een oUd, gekanteeld kasteel ; ginder waren
zij ernstig van een donker zeesparren-bosch, en overa! bezet met de
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boerenhuizingen, burchtgelijk om hun vierkanten hoektoren en immer
door hun wacht van strenge cypressen bewaakt.
Maar van hofstee tot hofstee, en van heuvel tot heuvel, was het
landschap overwaasd en besprenkeld van der witte en roode bloesems
rasse vreugde.
De landen waar, ieder voorjaar weer aan, de vruchtenbloei het eerst
was en het overvloedigst, dat waren, beschut gelegen Jangs een zuidelijke
Arnobocht, de landen der Melli's; de warmte kwam hier loodrecht neer
van den open stralenden hemel, en sloegop van het gloed-weerkaatsende water, dat drenkte den bodem met zoele drassigheid. Er was daar,
langs een berm vlak boven den stroom, een laan van kerselaren, die reeds
ruizelden van wit, als langs onvoordeeliger hellingen de perzik nog donkerrood in knop stak.
En daar, met elken mooien zonsondergang, in de lente, kwam de
oude Tommasino zijn avondlijke kuiertje rna ken ; en iederen nieuwen
Maart genoot hij dieper en stiller van het herlevend getij.
Eens, op zoo een luwen schemeravond, voetje voor voetje, wandelde
hij onder die blank gewelfde bogen. De maan stond als een goud-witte
schijf aan den beslagen hemel; het Westen kleurde purper en paars ; het
gras weerszijden de boomen was van een vreemd-nawijlenden gloed
doortogen. En vreemd-bevangen . ging de oude Tommasino door dien
wonderen avondschijn. Langs en boven en voor hem wemelden de wit
betroste twijgen. Bij eindjes stond hij stH; hij zou eens graag naar boven
hebben getuurd, recht de sneeuwig-schemerende blankheid van zoo een
boomgrot binnen; maar hij wist, dat het oude hoofd hem dan duizelen
zou, en zoo keek hij maar naar wat vooruit was en wat bezijden.
«Hoe vreemd en groot is de Schepping», dacht hij ; «nog enkele
weken, en al die zuivere zijden bloempjes zijn afgevaIIen en vergaan ; en
de boom staat vol helle, roode, sappige vruchten ... Wie begrijpt er iets
van? En als hij zoo nog dacht en keek, kwam, vlak voor hem, op de
avondluwte een glinsterwit bJaadje uit den boomgaard heel langzaam
naar beneden gezegen. Tommasino hield de open hand op en wachtte
geduldig, tot het daarin zou zijn neergekomen. Lang bleef hij staan, en
tuurde en peinsde boven het witte bloesemblaadje in zijn open handpalm ...
beide waren als van eenzelfde teeder spinseJ oyerweven; zijn hand was
oud en uitgeieefd, het bladje was prj[ en frisch, of het nog bloeide aan
den boom; toch leken zij toch levenloos beide. Het blaadje was afgeval>}
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len en zou vergaan, hijzelf was oud en zou afsterven ... Zou hij ditmaal
nog zien dat de bloesems tot vrucht werden? Hij dacht het zonder vrees,
en met een verwondering, die bijna geen spijt inhield. Hij voelde zich
zoo los van alles en wichtloos, zooals hij daar wijlde in dien wonderen
avond, met het wichtlooze bloemblad in zijn opengespreide hand~ Dit zou
wei zijn laatste lente zijn, en de vruchten zou hij wei niet meer zien
misschien ...
Dan, zachtjes, kantelde hij de hand, liet zachtjes het witte schubje
zijn reis volbrengen uit den bloesemboom, die het voortbracht, naar de
aarde, die het ook voortbracht en weer ontving, en waarin het zou wegzinken en vergaan. Hij zag het zijgen, dwarrelen even, en verder zijgen ;
dan lag het teeder gevat tusschen de groene sprietjes, die niet eenmaal.
hadden bewogen. Tommassino ging verder, de laan der herselaren ten
einde. Hij was moe plotselings, heel moe. En als hij kwam' aan de opene
vlakte, die nog haar stoffig purperen kluiten het klaargroene Westen
tegenhield, koos hij slof-slof het paadje, dat recht naar huis terugvoerde.
Een volkomene verzadigheid van dezen avond en al zijn schoon vervulde
hem. Had men hem gezegd, dat dit de laatste maal was, dat hij de bloesemende boom en en het doorbloemde gras, den verheven avondhemel en
de bleeke maanschijf daarin had gezien, dan zou hem dat volmaakt tevreden en gelukkig hebben gelaten.
Langs zijn weg, aan de nog dor-bruine wijnstokken, kortelings opgebonden, zag Tommasino, aan elken gesnoeiden .rank, den grooten fonkelenden droppel, die grooter en grooter werd, en trilde, en vie!. De
flonkerende droppeJ viel weg en bluschte in de aarde, en toch was zij
het zeker teeken, dat de schijnbaar uitgedorde wijnstok overvol van nieuw
leven was.
Toen hij bijna tot de laurierhaag was genaderd, die de naaste huisomgeving afgrensde, zag hij aan den voet van een boom een allereerste
orchideetje zijn bruin-fluweel omzoomd spiegeltje heffen naar het roze
vogelnestje, dat er in neerblikte : « het vogeltje, dat in den spiegel kijkt»
zoo heet het in den volkmond. Tommasino boog zich aandachtig, om den
Heven vorm te herproeven, maar hij strekte de hand niet tot plukken uit.
En als hij van dat nietige spiegeltje .der aarde moeizaaJ11 zich weer
reehHe en vaar zich den wijden, zilvergroenen avondhemel zoo klaar en
raadselig de heuvelen zag bespannen, zwol er een pijnlijk en zoetverlan.
gen in zijn zie!, en hij rechtte begeerig den dunn en hals of hij schouwen
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wilde, hooger en dieper, de diepten in van dien geweldigen, helderen en
geheimvollen spiegel hoog daar boven zich ...
Wonderlijk ontroerd stak hij over naar huis. Hij dacht nog: gelukkig;
dat hij Battista het geld had. gegeven, om zijn schuld aan den Genuees af
te doen. Hij bezat nu zelf zoo goed als niets meer. .. maar wat nood had
dat? Wat nood had dat?
En hij dacht, dat hij nog even wou zien in den stal, ofalles goed was,
en sluiten. Zijn beesten, die zouden zijn zorgen misschien nog weI missen ..
Hij rook hun zoeten, zuiveren geur, en hij zag den grooten weemoed in
de oogen van zijn ossen. »
Rees, onder het lezen van Tommasino's bedenkingen op het neerzijgende blaarke, voor uwe oogen het beeld niet op, van dat andere oudje een vrouwke - uit een van George Eliots romans - Adam Bede, meen ik
- dat uren lang te mijmeren zit voor een bloempot, over haar jeugd en
«alles wat heel ver is en heel schoon» ... Zulke figuren adem en in de
atmosfeer del' hooge diepmenschelijke kunst, Brunetit'~re in kwade luimhadden misschien de gebroeders de Goncourt, weeral den rooden lap van
hun « Japanisme » of « ecriture artiste» vlak vaar zijn oagen laten uit
flappen? « schreef ergens: {( II ne se fait point de chef-d'reuvre a deux ».
Zou 't echtpaar Scharten vrede hebben met deze uitspraak? Ik weethet
niet; aileen dit word! stellig verzekerd: buiten de gewone collaboratie
om, is Carel een roman aan 't schrijven, over een jong edelman in het
begin onzer eeuw. Stellig een belangwekkend literair geval, of het ten
gunste van Carel uitvalt? Het Iaatste werkje van Mevrouw Scharten:
{( Angelina's huwelijk » is heel fijnzinnig werk. Onder hetgenieten ervan,
kon ik het vermoeden maar niet onderdrukken, als zoude het onloochenbare «charme », hetwelk van de romans van het echtpaar Scharten
uitgaat, we! voornamelijk op rekening van Mcvrouw hoeven geplaatst.
Chi 10 sa ? Bij het verschijnen van den aangekondigden roman van Carelalleen, zal 't geheim opklaren. Intusschen is dit verhaal uit het Florentijnsche, voor volwassenen, een pracht van een boek, een druiventros, met
.zijn donkeren .blos, heerlijk om te plukken !
J. E.

Dr N. JAPIKX: {{ Leerboek der Nederlandsche Geschie=
denis» 4e herziene druk. J. B. Wolters, Groningen, Den
Haag 1919. 370 biz. Pr. f. 3.80.
De faam van Dr ]apikx is gevestigd.Onder de huidige
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geschiedschrijvers komt hij vooraan wat betreft : duidelijke vQorstelling,
boeienden verteltrant, rustige beoordeeling van personen en feiten, karaktervolle durf om de zaken te zeggen juist zooals hij ze ziet. Wie schrijven
kan over Philips II en Oranje, over de Nederlandsche koloniseering, over
de jaren der Vereeniging 1815-1830, over het Herstel der Hierarchie, over
de huidige sociale toestanden verdient eenieders vertrouwen.
En dat de schrijver dit werkelijk in groote mate bezit getuigen de vier
uitgaven van zijn werk op minder dan 10 jaren. Beurt om beurt werden
bij de achtereenvolgende drukken gedeelten herwerkt, bij zoover dat nu
het heele boek een volledige herziening heeft ondergaan. Het verwerve
D. W.
steeds meer bijval in Noord en Zuid.

Dokumenten en Kleine Teksten ten gebruike bij de studie

van de Nederlandsche Geschiedenis, Taal en Letterkunde,
onder redactie van Dr. J. W. MULLER en Dr C. O. N.
DE VOOYS. -]. B. Wolters, Groningen, Den Haag.
In deze reeks, waarop wij graag de aandacht vestigen van wie zich
inlaat met de verbetering van ons Nederlandsch onderwijs, verschenen
tot nog toe de volgende ms.
1) De « Resolutien » betreffende de taal van den Statenbijbel, met de
bijbehoorende stukken uitgegeven door Dr J. Heiman;
2) Proeven van zestiende eeuws Oosters Nederlands. Uitgegeven
door J. A. Von der Hake;
3) Fragmenten uit Middelnederlandsche BijbeJvertalingen. Uitgegeven
door Dr C. H. Ebbinge Wubben.
4) Bloemiezing van Lyrische Poezie door Dr O. Kalff.
5) Uit den « Nederduytschen Helm» (1610). Fragmenten met Franse
parallel teksten, uitgegeven door Dr. C. O. N. De Vooys en Dr. P. Valkhoff.
N' 4 is een keur uit de West-Europeesche lyriek: Prof. Kalff heeft
hier de traditioneel mooiste stukjes bijeengegaard uit onze eigen letterkunde, uit de Engelsche, de Duitsche en de Fransche. Het bundeltje is
bedoeld als eenhulpmiddel bij het onderwijs. Het is een wegwijzer ; langs
de ingeslagen baan kan elk uit zijn eigen belezenheid gelijkaardige modellen als de aangehaalde do en opdagen.
In W 5 zijn opgenomen: «Boereclacht », «Zes Klinck-dichten van
Petrarcha op de doot van zijn liefste Laure»; «Kluchtigh versoeck om
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't Liefs afbeeldinge )};

« Nacht Minneklacht", « Uytbeeldinghe van
Cupido >}, « Bauwteers welleven», « Vrede twijfeligt klinck-dieht >}, «Jonch
heer Johan Van der Does aen Daniel Heyns ». Een keurige verzameling
uit dien 17 eeuwschen bundel zoo vol schoon, en waarvan we nog zOO
weinig kunnen thuis wijzen.
D. W.

E. RIJPMA en T. G. SCHURINGA : Nieuwe Stijloefe=
ningen, ten dienste van inrichtingen voor hooger, middelbaar

en voortgezet lager onderwijs. 1e Deeltje.
gen, den Haag, 1920, 80 bIz. f. 1.20.

~

Wolters, Gronin-

I~ts verheugend; des te verheugender naarmate het zeldzaam is:
een stijlleer die ons in 't volle leven brengt, en die blijkbaarhaar voordeel
heeft gedaan met Van Ginneken's baanbrekend Handboek. Twee verdere
deeJtjes worden aangekondigd. Als de uitgave volledig is komen we er
op terug. Er weze nog eens aan herinnerd dat de firma Wolters den
D. W.
gulden voor Belgie stelt op 3 frank.

VOOR ONS ONDERWIJS.

1300 * Het kompas uitgevonden door Flavio Gioja.
* Het buskruit uitgevonden door Balthold Schwarz.
Het jubileum-jaar schitterend gevierd onder Paus Bonifacius VIlI :
Hij neemt tot leuze: "Ecce duo gladE ».
Amsterdam tot stad verheven.
Philips de Schoone neemt Gwijde van Dampierre en zijn zonen
gevangen.
Pruisen volledig verduitscht. De Teutonische Orde heerscht van de
Oder tot aan de Newa.
Tauler te Straatsburg geboren.
Dante's « Vita nuova » voltooid.
Het Alhambra van Grenada voltooid.
* De « Roman de la Rose. vertaald door Heil1 van Aken.
* Jacob van Maerlant t
Sagarelli door de Inquisitie te Parma verbrand.
1301 Vlaanderen door Philips den Schoone in beslag genomen.
Tooneel-vertooningen voor Philips den Schoone bij zijn intocht in
Gent.
De strijd begint tusschen Bonifacius VllI en Philips den Schoone :
Philips wordt in den ban geslagen.
1302 Bulle van Bonifacius VIII tegen Philips den Schoone: « Unam Sanctam ». Philips verbrandt ze, 2 Jan ..
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Dante uit Florence verbannen (1" decreet 27 Jan., 2de IG Maart.)
Philips de Schoone roept voor het eerst de « Etats Generaux »
bijeen. April.
De Gulden Sporensiag (11 Juli).
De Engelschen maken een volkslied op den Gulden Sporenslag.
De Dietsche Kamer « Christus' oogen » beweert te dateeren van 1302.
Philips de Schoone veroordeelt de Inquisitie. (October).
1303 Paus Bonifacius VIII wordt te Anagni door Nogaret mishandeld
(Sept). Hij t te Rome (Oct).
Petrarca wordt geboren.
De Parijsische Parlementsklerken stichten hun gil de : ({ Ie royaume
de la Basoche ".
Benedictus XI wordt Paus.
1304 De Vlamingen worden verslagen door Witte van Haamstede.
Vondel's Gijsbrecht van Aemstel speelt in dit jaar.
De bullen tegen Frankrijk worden ingetrokken.
Denkelijk van 1304 tot 1306 verblijft Dante te Verona.
1305 Gwijde van Dampierre t. Robrecht van Bethune voigt hem op.
Willem III roept voorhet eerst de Staten bijeen.
Tot dit jaar is degeschiedenis van Holland geschreven door Melis
Stoke: « Rijmkroniek ».
* Lodewijk van Velthem brengt een groote verzameling Britsche
romans bijeen.
1306 De loden worden uit Frankrijk verb~lIlnell.
1307 8 Nov. Legendarische datum van de eerste samenkomst op RUtH.
Fra Dolcino, met Margaretha, wordt gepijnigd en verb rand te
Vercelli.
1308 1 Jan. Legendarische datum van den opstand der Zwitsers tegen de
Habsburgers.
? Johannes Duns Scotus t
? Dante's verblijf te Parijs
1309 De Pausen te Avignon : Clemens V.
Alonzo de Guzman maakt Gibraltar vrij uit de hand en der Mooren.
Marienburg wordt de zetel der Duitsche grootmeesters.
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Joinville schrijft zijn « Vie de St. Louis»
Watriquet de Couvin schrijft zijn « Fabliaux ».
Robert van Anjou wordt koning van Napels gekroond door den Paus.
Dante's bezoek aan Vlaanderen en Engeland (?)
Hendrik VII, van Luxemburg, wordt keizer.
1310 De ridders van St. Jan veroveren Rhodes.
Tempeliers worden in Frankrijk levend verbrand.
Oeert Orote wbrdt geboren.
Marguerite Porrette ojBlommardine treedt te Brussel almeer op den voorgrond.
1311 Concilie te Vienne (Oct.-Nov.). De Beg::tarden worden veroorde2ld.
De Universiteit van Orleans wordt gesticht.
1312 De Tempeliersorde wordt opgeheven.
De St. Martensramp.
Hendrik VII wordt in het Lateraan tot Keizer gekroond (juni).
Hendrik VII t (Augustus)
1313 Boccaccio wordt geboren.
* Dante voltooit zijn « Inferno» en zijn
Celestinus V wordt heilig verklaard.

«

Purgatorio

».

1314 Philips de Schoone t. Louis X voIgt hem op.
Lodewijk van Beieren door zijn partij en Frederik van Oostenrijk
door de zijne worden tot keizer verkozen . De tienjarige oorlog beginL
Cangrande della Scala, heer van Verona.
1315 Zwitserland zet zijn onafhankelijkheid in.

Paus Johannes XXII vraagt aan Koning Eduard II dat hij de Iersche
grieven zou onderzoeken.
Dante verblijft in Lucca (?)
Dante's ballingschap andermaal bevestigd, thans met zijn zonen
er bij.

1316 Een pauseJijke bulle stelt de processie in op Sacramentsdag. Spoedig
feesteJijke optochten overa!.
Lodewijk van Velthem voltooit de 4e partie van Maerlant's «Spiegel
Historiael », aangevuld tot 1316.
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Sinds dit jaar tot zijn dood verbijft Dante nagenoeg bestendig te
Ravenna.

1317 Tegemoetkoming van den Paus tusschen Engeland en Schotland
wordt afgewezen door Bruce.
Bruce wordt in den ban geslagen en Schotland onder interdict gelegd.
Ruysbroeck wordt tot priester gewijd.
1318 Bruce wordt verslagenen gedood te Dundalk.

1319 Noorwegen komt in losse dynastieke vereeniging met Zweden (tot
1771).
Schilder Duccio t
1320 Dante voltooit zijn « Paradiso ».
De {( Pastoureaux » (boeren opstanden) in Frankrijk (juni).
Hein van Aken's « Kinderen van Limborch ».
1321 Dante

t

te Ravenna.

1322 Thomas van Aquino heilig verklaard.
1323 Vlaanderen staat Zeeland bewester Schelde af aan Holland. De
graaf van Holland doet zijnerzijds afstand van eenige streken in
Zeeuwsch Vlaanderen. Einde van den strijd tusschen Holland en
Vlaanderen.
De strijd begint tusschen Paus Johannes II en Keizer Lodewijk IV.
De « Jeux flo raux » worden ingesteJd te Toulouse.
Rijksdag te Francfort : de politieke rechten van den Paus in het
Keizerrijk worden ontkend.
1324 Keizer Lodewijk IV wordt in den ban gesJagen (Maart).
* John Wycliffe wordt geboren.
William of Wykeham wordt geboren.
1327 In Enge\and word! Eduard II afgezet en vermoord. Eduard III begint
zijn vijftigjarige regeering.
Keizer Lodewijk verklaart den Paus tot ketter, wordt gekroond te
Milaan en trekt naar Rome. Hij wordt opnieuw in den ban geslagen.
De Minorieten.
De mystieker Eckhardt t
Jan v. BoendaJe schrijft zjjn hoofdwerk : Der Leken Spiegel.
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1328 Met Philips VI begint het huis van Valois in Frankrijk te regeeren.
De honderdjarige oorlog begint.
Door het verdrag van Northampton wordt Schotland onafhankelijk.
Keizer Lodewijk wordt te Rome gekroond, zet den Paus af en stelt
aan tot zijn opvolger Pierre de CorbU~re (Nicolas V).
Castruccio Castracani, hoofd van de republiek van Lucca t
Ruysbroek, « Canonicus Major » van st Goedelen.
1329 De « Sidrac » wordt bij ons uit het Fransch vertaald.
Vertooningen bij 't bezoek van Margaretha aan Gent.
Het Ottomansche rijk word! gevestigd.
J330 Het Engelsch Parlement wordt verdeeld in Hooger en Lager Huis.
* Hein Van Aken t
1331 In Servie komt Stefan Dushan op den troon, de grootste vorst der
Servische Middeleeuwen.
De straatplaveii'ng komt in voege: Praag geeft een der eerste voorbeelden.
J333 Casimir de Groote regeert in Polen en trekt Duitsche volksplantingen aan.
1334 Giotto vangt het campanile aan van den Dam te Florence.
Friesche monniken beginnen veen tot turf te steken.
:1335 Vlaanderen neemt deel aan den oorlog tusschen Frankrijk en Engeland. Jacob van Artevelde neemt de leiding op zich.
.
In Zweden wordt de slavernij afgeschaft.
1336 Aberdeen brandt af.
Giotto t
* Uit de eerste helft der 14" eeuw dagteekent waarschijnlijk het
oudste mysterie dat wij bezitten, een «passiespel» waarvan het
handschrift afkomstig is uit een klooster te Maastricht; daarom « het
Maastrichtsche Passiespel ».
Tamerlane wordt geboren.
Philips VI bezoekt Avignon.
1337 Het « Schachzabelbuch '.
Eduard III eischt de kroon van Frankrijk op .
.Sprinkhanenplaag over Europa gedurende 3 jaren.
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1338 Hafiz, de groote Perzische dichter-r
De Duitsche keizerskeuze wordt verklaard onafhankelijk te zijn van
de pauseJijke goedkeuring.
De burgerij zegepraalt in Vlaanderen. Jacob Van Artevelde staat aan
de spits van de democratie, en gaat een verbond aan met Eduard III.
1339. Gelder wordt tot hertogdom verheven door Lodewijk van Beieren,
den Duitschen keizer.
De oOl'log vlamt weer op tusschen de Plantagenets en de Valois.
Eduard III valt Frankrijk binnen langs Vlaanderen.
1340 Alphonso XI verslaat de MOOl'en te Salado.
De Fransche vloot Jijdt de nederlaag van Sluis.
* « Miracles de Notre Dame)},
« Griselidis ", wereldlijke dramatischepoezie in Frankrijk.
* Eustache Deschamps wordt geboren.
* Ulrich Boner's « der Edelstein ».
* Jan Boendale's «Van den derden Edewaert ».
* Ruysbroek's «Chierheit de gheesteleker Brulocht ».
1341 Petrarca wordt tot dichter gelroond.
De Turken dringen voor 't eerst in Europa.
De twist aangaande het Licht van den Berg Thabor begint.
. 1342 Clemens VI wordt Paus.
1344 Algeciras ontrukt aan de Mooren, na 20 maanden beleg.
Gersonides -r
De eerste Engelsche munt wordt geslagen (de florijn).
Madeira wordt ontdekt door den Engelschman Robert Macham.

Drukkerij A. De Bievre, Brasschaat (Antwerp en).

DIETSCHE WARANDE
EN BELFORT

REDACTIE:

NlARKGRAVENLEI, 174, ANTWERPEN

DRUKKERlJ

A. DE BIEVRE, BRASSCHAAT.

VAN TWEE OUDJES.

Tezamen openden zich elken morgen hun oogen op
de teere uchtend-blauwte ...... tezamen voelden ze een na een
elk dag-uur langs hen heen glijden...... en elken kalmvernachtenden avond sluimerden ze zachtjes in met den vrede
van hetzelfde gebed op de lippen ...... Zoo waren die levens
cen geworden, het denken en voelen verinnigd tot 'n bekoorlijk~
eenstemmig lied dat zoetjes opzong uit het diepste van hun
wezen.
Ze hielden toch nog zoo hartelijk veel van mekaar, die
oudjes ! En altijd waren ze bijeen, aJtijd .... Tezamen maakten
ze hun dageJijksch wandel-wegje: 's morgensnaar de kerk,
's namiddags even de buurtstraatjes door. Ge moest ze zien
gaan dan! gearmd en heel dicht naasteen geJijk een verliefd
paartje : vader, deftige oude heer met vollen, witten baard,
groot nevens het kleine, teere vrouwtje, dat vertrouwelijk
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naast hem dribbeistapte, veilig onder zijn waakzame hoede.
Nu, vandaag was het toch te heerlijk om in de enge
ingeslotenheid der buurtstraatjes te blijven rondtrampelen!
Het zonneke straalde zoo deugdelijk-warm, de hemel was zoo
Iicht en zoo blauw en rond hen rook het lekker naar viooltjes.
De oudjes voelden zich herleven bij dat zonnige lenteweer !
Het geurige koeltje streelde Iiefkozend langs hun verrimpelde
gezichten en de helgoude dagschittering lichtte 'n jeugdglans
in hun oude oogen. 0 ! dat licht en die warmte! het drong
verjongend in hun stramrne lichaam, en vlugger gingen de
stapjes over de wit-heete kasseien.
Zou het niet gaan om eens de stad uit te wamdelen ? Zoo
eens leukjes-weg in 't vrije te gaan genieten van de eerste
bloemen? Wei zeker !
En opgemonterd wandelden ze de witbeglansde straten
door, lekker warm in de zon. Wat 'n drukte rond hen! Ooed
maar dat ze niet ver meer te gaan hadden v66r ze de stadspoort
bereikten.
Maar eerst nog ... - vader glunderde van pret - eerst
had den ze nog 't meubelwinkeItje voorbij te schuiven. Oespannen-aandachtig loerde hij binnen. Ooddank, de zetel stond
er nog! Oing hij moedertje nu eens lekker verrassen! Nog
drie dagen, dan waren ze veertig jaar getrouwd ! Veertig jaar !
Waar toch loopt de tijd heen ......
En 't schoonste van ai, moedertje dacht in 't geheel niet
aan dien naderenden verjaardag ! Ze had er nog niet eens over
gesproken! Nu, heel begrijpelijk ook ...... het was de eerste
maal na veie, zoo vele jaren dat ze dien dag onder hun
getweekens zouden vieren, net geJijk in hun eerste huwelijksjaren ... Daarna waren het de kinderen geweest die hen gefeest
hadden en voor de verrassingen gezorgd. Maar die op hun
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beurt waren ook een na een uitgevlogen om 'n eigen nestje te
bouwen ... en nu, nadat over 'n paar maanden ook hunjongste
ge1rouwd was, waren ze heiden aileen, heelaUeen achtergebleven in hun stille kluisje ...... Nu zou wei niemand meer
aan dien verjaardag denken... 't Zou toch een heerlijke
verrassing zijn als hij daar opeens met dien zetel zou voor den
dag komen.
Kijk, met al dat peinzen was hij nu aan de poort geraakt
zonder het zelf op te merken. He, was het donker en kilIig
hieronder ... maar, daar aan 't einde, wat 'n zonnig Jenteschilderijke. Nog 'n paar stapjes. En toen was 't net alsof hij
droomde. Glans-groene weiden vlakten vaar hen, met enge
zandwegelkens in speelsche sHeri ng tusschen het maische,
welige gras! Een was er dat naar een dreve leidde; dat
zouden ze inslaan. En leize gingen de weifel-stapjes over 't
moJlige zand. Achter hen verflauwden de stadsgeruchten tot 'n
vaag geroezemoes, v66r hen blauwde de hemel in wijde
buiging, met in deverte, tegen den wazigen einder het zachte
gekleur van witte en roze bloesems en bruin-groenig gebladerte.
Ze kwamen aande kastanje-dreve en gingen op een bank
zitten, die ze daar vonden, vol zon. Naast hen stonden de laaggetakte boomen dragend boven de slanke rijzing van hun
zwarten starn de fijn-kantige weelde der warm-doorzonde
bladjes. Onder het loof-gewelf lommerde een zilvrig-blauwe
schadu w met het goud -Iich tende gepriem van speelsche zonnestreepjes die uit de boomtakken vielen. Op den bruinvochtigen
grond was het een licht gewemel van glei-schaduwtjes en 'n paar
merels tipten daarachter, tegen de grijze diepte van de dreve.
In stille verrukking zaten de oudjes, oogen-geboeid door
al dat lente-schoon, twee donkere, mijmer-stille figuurtjes in de
warme omhulling van 't blij-stralend zonneke.
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Een wijde stiIte vredigde rond hen. En zoetekens
begonnen .. de gedachten te rijzen, schoon-gelukkig, met 'n
vIeugje zon erover, dat uit al die schitterweeide ronq hen,
heimelijk hun hart was binnengesiopen. Ze zaten daar zoo
genoeglijk zich te koesteren in de zon, en eiken voorbijganger
bIikten ze aan met stille toelaching van voIdaanheid.
Ze bleven den heelen namiddag op hun zeJfde plaatsje,
zelfs toen het zonneke van de bank was weggeschoven. Maar
toen stiiaan begon er 'n zil vrig waas op te nevelen en een geuren·
de frischte dwaalde verkoelend onder de boomen. Rillend stond
vader op, hielp,teeder-bezorgd moedertje recht en, stram
van 't lange zitten sukkelden ze de dreve uit, naar huis toe.
Wat 'n heerlijken namiddag dien ze had den doorgebracht!
Ze zouden nog weI dikwijler die bank gaan opzoeken, heel
zeker ! Het was daar zoo vredig, zoo stil ... Als ge daarna dan
in de drukke stadsstraten kwaamt met al dat gewemel en luide
praten rond u, wat 'n tegenstelling! Gezapig babbeide
moedertje haar vreugde uit onder het instemmend knikken
van vader.
Toe nu, kijk me die straat eens aan met die dokkerende
karren en die toetende, snorrende, proestende auto's, al dat
gewemel en geharrewar ... Maar. .. in die straat was toch iets
aantrekkelijks ook1... Een uitstalling met een schoonen,
rood-fluweelenzeteI. Moedertje! ais ge toch eens wist! En
weer kwamen ze voorbij het winkeltje en weer piepte vader
eens heimelijk binnen. Vervelend maar dat hij niet wist hoe
eens aileen buiten te geraken ! Allemaai goed en weI van steeds
bijeen te zijn ... maar ... om dien zetel te gaan koopen moest
hij toch aileen zijn ... en dat, dat wasiets vreeselijk-moeilijks !
En vadertje Jiep er over te dubben, het hoofd gebogen,
zonder eens meer op te kijken en zoo schoof hij voorbij het

VAN TWEE OUDJES
paraplu~winkeJtje

409

zonder het op te merken. Maar moedertje
wel,hoor! Ze loerde van terzij naar de uitstalling. Toch
waa"rlijk .een schoone stok! Hoe meer ze hem zag, hoebeter
hij haar beviel ! Zoo goed stevigen met zoo'n fijn-uitgewerkte
zilveren kruk ! Wat zou vadertje raar staan kijken als ze hem
dien schenken zou op den verjaardag van hun huwelijk ! Ze
zou haar geheim maar zorgvuldig opgesloten houden en geen
enkel woordje gewagen over den aanstaanden verjaardag, dan
ging vadertje het wellicht vergeten !Maar. .. nu lag hier nog
de knoop: hoe ging ze eens aileen buitengeraken ? .. Och kom!
daar zou wei 'n uitkomst gevonden worden!
En moeders gezichtje werd 'n rimpelkrioeling van preL
Was dattoch lekker zoo iets in stilte te bedisselen !
En droom-verloren Iiepen onze oudjes naasteen, zich
innerlijk verkneukelend van heerlijk vooruitzicht, met heimeJijkonderdrukte lachjes verzachtend hun oude gezichten.
Zoo kwamen ze tehuis. Kaatje, de meid, hielp hen hun
mantels uitschieten, en toen met voldaanheid om het weerthuis-zijn gingen ze in hun zetels zitten uitrusten.
Was het hier toch prettig warm! Die voorjaarsavonden
waren toch wat killig nog; 't was nog maar het beste thuis,
,
eens de zon weg I
Gezellig was het in de intieme omsluiting der fijnbebloemde wanden met de oude meubeltjes er langs opdonkerend en het schemerlicht van den komenden avond vredigend
door't plaatsje. Het kacheltje bloosde en bromde dat het een
lust was. Het straalde zijn warmte uit in 'n volle hel-roode
licht-klad die de vloer fel kleurde.
Heel stil was het in 't plaatsje. Alles sluimerde hier tot 'n
warme innigheid, die de gepeinzen sereen maakte. Ze gevoelden zich zoo gelukkig nog, de oudjes ...
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Het was nu niet meer bij hen die joIig-jonge, frischuitbottende liefde uit hun jeugd-tijd; niet meer dat jubelend
opklanken, die lichtlach van levenslust van hun eerste
huwelijksjaren ... Er was nu iets teeders en kalms over hen
gekomen, veel rustiger, maar ook zoo eindloos-dieper. .. En
die nieuwe genegenheid, gegroeid uit het jaren-Iange liefhebben
was de zacht-streelende IichtspeIil1g op hurt kalmen levensavond ; ze kenden nu de vredige berusting die opgeurt uit de
herinnering aangelukkige dagen ..... .
Moedertje dacht aan den naderenden verjaardag en een
weeke, weemoedig-zachte stemming kwam over haar. AI
veertig jaar!. .. En, in bijge\oovige blijheid herdacht ze hoe op
elken verjaardag het zonneke gestraald had, soms maar heel
even, tusschen de regen wolken door, maar toch nooit had het
vergeten haar zijn feestgroet te brengen. Moedertje had dat
immer aanzien als eene belofte aan zonnige dagen voor het
nieuwe jaar. En zoo was het dan ook aItijd geweest. Had ze
veel kommer en verdriet gekend, de innige teederheid van haar
trouwen levensgezel was toch altijd de troostende, opbeurende
Iichtstraal geweest. En had het leven haar zijn ijzig-donkeren
kant getoond, het was haar toch ook rijk geweest aan heilige
ontroeringen en schoone vreugden ...
Maar ... flU moest dit jaar het zonneke eens niet stralen ...
Zou dat dan niet beduiden ... Ach... dan zou voor den overblij venden nooH meer 'n straaJtje glanzen, nooit meer. ..
Kom 1 kom! weg met die donkere gedachten! Het zonneke
zou immers weI schijnen! Ze voelde dat aan die heerlijke
geluks-stemming in haar !
En nu werden de gordijntjes dicht geschoven en de lamp
opgestoken en moedertje bracht haar zetel bij de tafel om nog
'n poosje te breien: Er waren al zooveel kleine voetjes die
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haar zorgen vergden .... Even voor 't neerzitten keek ze
bedenkeJijk naar haar zetei.
- ja, ja, moedertje hij geraakt versleten, ge mocht weI
'nen nieuwen hebben, yond vader.
.
- ja,maar daar is nu niet aan te denken ... Ze zijn zoo
vreeselijk duur.
En vadertje glunderde ... glunderde van moeilijk-ingehouden
pret. Nu moest vrouwtje-lief eens weten ... En met smakelijke
trekjes patte hij de blauwe pijp~rook rond zijn wit /10Qfd,
waarover in zachte glanzing de lampegloed roosde.
En zijn oogen, klein in 't lachend gelaat straalden hun
innigheid uit over 't gebogen gezichtje van moeder, over de
bedrijvige, smalle handjes ...
Zijn vrouwtje! Zijn zacht, goed vrouwtje! Wat had ze
hem het ieven Iicht en zonnig gemaakt. Wat had hare Iiefheid
van teeder, levenslustig vrouwtje hem troostvol omglansd in
dagen van moedeloosheid. Wat had ze steeds kinderli]kbetrouwend in vrijwillig-zich-minder voelen naar hem opgekeken, de naiefheid van eenvoudig:-oprecht wezentje
omstralend dat Iieve gezichtje, zelfs toen het besef der moederplichten er over ernstigden ... Ze hadden mekaar altijd zoo
goed begrepen; samen had den ze genoten van de simpeJe
weelde die het leven hen bood, ze. had den samen gejubeld in
de vervoering van hun Iiefdegeluk, hadden om dezelfde rampen
geweend en geleden ... en tezamen nu ook nijgden zich hun
beider hoofd naar den vrede van hun levensavond ..... .
Zijn vrouwtje !
En, in weeke toelaching van innige teederheid koesterden
zijn oogen het schriele figuurtje daar voor hem, en moedertje,
voelend de streeling van zijn blik over haar heen trachtte het
moeilijk-te-bedwingen Jachje te verbergen ... 0 ! ze voelde het
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daar zoo deugdeJijk in de geheime heerlijkheid vanhaar hartje,
heel dat Iiefdevol - bedacht plannetje van den verjaardag !
Tik. tak .... tik .... tak, zong de oude hangklok. Nog drie
dagen .... Waren ze maar al voorbij, peinsden de oudjes.
*

De voorlaatste dag was aangebroken. Maar, wat ze ook
at bedacht enoverlegd hadden, de oudjes, ze waren er nog nlet
toe geraakt eens alleen op straat te komen.
En zoo,in angstig-gespannen bepeinzing, zaten ze bijeen,
opvallend stil en teruggetrokken, heelemaal verdiept in dat
moeilijk vraagstuk waar maar geenoplossing aan te vinden
was.
Zoo schoven de morgenuren voorbij ....
Zoo werd het zachtjes-aan namiddag.
- Hoe geraak ik nu toch bij .den meubelmaker? En
vadertje woelde zenuwachtiginzijn zetel rond.
- Hoe nu toch dien stokgaan bestellen? Jammer-peinsde
moedertje. Kaatje er mede gelasten? Oneen ! dan was het
schoonste van de verrassing veri oren ! Ze moest hem zelf
kunnen gaan koopen, dat zou vadertje nog veel meergenoegen
doen!
Maar wat bedacht? Wat ?
En toen opeens viel het haar op dat het zoo donker werd;
Ze piepte door de gordijntjes ... God! God! al die wolken .. ;
Ging het nu morgen regenen ? .. ..
Even verwaasde aile blijheid en stond. daar donkerdreigend v66r haar de akelige mogelijkheid: Alshet zonneke
nueens niet meefeeste.
Maar, innig-betrouwend, vouwdemoedertjedehanden tot
'n vroom gebed;
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- Onze Lieve Heerke, laathet zonneken schijnen morgen, en toekomend jaar. .. en dan nog vele ... vele jaren.
- Zeg eens, vrouwtje?
Ze schrikte op, keek naar vadertje, zich opeens weer terug
vindend in 't leuke van de moeiIijk-uit-te-voeren verrassing.
- Nu?
- Ik heb lust mijn baard eens netjes te laten verzorgen
bij den barbier. ...
- Nog al schoonder! Zeg Hever dat ik het niet goed
meer doe, stoof moedertje beleedigd op.
- Oat nu niet,vrouwtje ... maar ... om 'm zoo eens te
laten geJijkknippen ... ge begrijpt weI. .. ikke.. ja ...
Vadertje geraakte heelemaal in de war, durfde zijn vrouwke nietaante kijken, want hij voelde haar verontwaardigden
blik bestraffend over zich ... Tot opeens 'n guitig Jachje opkroop
langs het rimpelmondje en moedertje het bijna uitgiecheJde van
pret. WeI! WeI! hadze bijna zoo 'n goede kans verkeken!
Hoe dom van haar van dat niet aanstonds te snapp en ! Vader
naar den barbier, weI... dan kon zij vrij eens de straat oploopen, hij zou er niets van mer ken. Heerlijk !
- Nu, van mij moogt ge gerust gaan, .pruilde ze nogwat
grappig-gemaakt, maar dan kunt ge in 't vervolg altijd naar
den barbier gaan, ik ...
- Vrouwtje! vrouwtje ! niet kwaad zijn, streelde vader.
En moederke pruilde ook maar niet meer want vader moest
nu eens op zijn beslissing terug komen. Ja .... ze yond het ook.
wei goed dat hijzijn baardeens Iiet verzorgen... hij wist
immers wei dat zij er aan hield dat hij er altijd flink en.propertjes uitzag.
Maar duffel u toch maar warmin, en wees voorzich-
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tig voor de trams en al dat ander gerij. «ja, hij was het zoo
heel niet meer gewoon om nog aileen op wandel te gaan.
Vadertje moest op zijn Jippen biJten om zijn lachen te
bedwingen. Had hij zijn vrouwtje nu eens lekker beet!
- Niet te lang wegblijven, hoor ! vingerdreigde ze.
Toen, niet langer meer te bedwingen schokte vadertje's
tach gedempt door den gang.
In 't piaatsje zat moeder zich te verkneukelen van blijdschap ! Daar was nu ineens 'n uitkomst gevonden ! Eerst toch
nog 'n paar minuutjes wachten, voor aile zekerheid ... dan trok
ze haar mantel aan en ging Kaatje verwittigen.
- Over 'n tien minuutjes ben ik terug, kind.
En nu vlug, want ze moest v66r vader weer thuis zijn ....
- Menheer nog niet thuis, Kaatje? Neen ? 0 ! da 's goed.
Moederke viel hijgend op een stoel in de keuken.
- Luister nu. Ze zuBen van avond 'nen stok komen afgeven en ook bloemen ; sluit alles goed weg in de voorkamer.
Kaatje knikte begrijpend. En dan legde moeder nog uiteen
hoe ze alles moest schikken morgen vroeg, de stok op vader
zijn zetel en bloemen in al de vazen, overal bloemen. Het moest
er feestelijk uitzien. Begrepen he, Kaatje?
Toen ging moedertje in 't ptaatsje naast het brommend
vuurtje zitten droomen. 0 ! ze gevoelde zich toch zoo gelukkig
... de feest-stemming juichte in haar. ... Neen : het was niet
mogelijk dathet zonneke zou wegblijven.
Toen kwam vadertje geruchtloos binnengestopen, recht
naar de keuken toe.
- Kaatje, tegen den avond zullen ze 'nen zetel komen afgeven. Plaats hem stillekens in de voorkamer, en morgenvroeg,
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zet ge hem in de plaats van den zetel van onze madam.
En to en naar moeder, alsof er nietsgebeurd ware.
- Wat zijt ge lang weggebleven, vader!
- Och ! daar was toch zooveel yolk ! Ongelooflijk ! Maar
zie nu eens wat 'n f1ink ventje dat ge nog hebt. En, met grappig-gemaakte fierheid streelde hij zijn zacht-wi tten baard.
En plezier dat ze hadden, de oudjes !En wat al moeite om
zich niet te verraden ! Het ging zoo slecht hun gezicht in 'n onverschillige plooi te zetten, het wilde zich maar aJtijd naar 'n
Jachje trekken.
Toen Kaatje het avondmaal kwam opdienen pinkte vader
eens beteekenisvol, en moeder trok heimelijk een lach-snuitje
achter vaders rug. Houd u dan maar ernstig he, Kaatje !
Tegen acht uur galmde de bel door den gang.
- De zetel, juichte vadertje stille.
- De stok, of misschien ook de bloemen ! glunderde
moedertje.
Maar 'n paar minuutjes later weer 'n bel-gegalm.
- He, wat nu ? verwonderde vadertje.
- « Och ! 't zal misschien de beenhouwer zijn die komt
hooren, voor morgen» onverschilligde moedertje er over heen !
Maar ze wist wat goed dat die in den namiddag geweest was
toenvadertje naar den barbier was.
Zoo wat 'n half-uurtje later ging weer de bel. Jamaar ! nu
begreep vadertje er niets meer van ... en moedertje blikte verwonderd van haar werk op. Driemaal? En de bel moest toch
maar tweemaal gaan. Maar kom! Alsof er al niet eens een
bedelaar zou komen aanschellen, of iemand die zich vergiste !
Nu bleef het stil. En de oudjes zl.l.ten sprakeloos bijeen,
met jubelend in het diepste van hun wezen de heerlijke voorsmaak van het verjaarfeest met de verrassing •...... Ze
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durfden mekaar niet aan te kijken, uit vrees dat de vreugdeglans in hun oogen hen verraden zOU. En het was hen een verluchting toen ze naar boven trokken en de duisternis hen toeliet
de blijheid vrij op hun ge\aat fe laten stralen.
Aileen bij moedertje schaduwde af en toe wat angst op ..
lou het zonneke stralen morgen?

En waarlijk ! het zonneke straalde !
AI van heel vroeg in den morgen had het zijn goud door
al de mazen van de gordijntjes gepeuterd en het was moedertjes
gezicht komen kittelen en krieuwelen tot ze er van wakkerschoot.
God! wat 'n Iicht en wat 'n warmte om haar heen !
Vlug stond ze op en ·trok het venster open. Het was feest
buiten ! Een heerlijk zonnefeest ! En moedertje blikte opwaarts
naar dien puren, stralend-blauwen hemel en dankte God om
de schoone belofte ..... .
le waren aile twee klaar nu. Wat hun hartje popelde to en
ze de trappen aftaffelden ! le stonden nu voor de deur, toen,
met breeden armzwaai wierp moedertje ze open en beiden stonden ze even als versteend· in stom-verbaasde houding, met rond
hen de streeling van bloemengeuren en warm-omhuUend zonnelicht. De fijnkristallen vaas op de tafel stak een weelde op
van zwaar-witte syringentrossen. Er onder geurde in de breeden glans-bol 'n purper-fluweelig violetten-bosje. In een hoek
droppeJde gouden regen langs een tafeltje af, en over al dien
blij-keurigen bloemenbloei guldde het warme zonneken.
Toen ook viel vadertje 's blik op den stok met zilveren
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kruk,1 waq,ruit de zonne helle vonkjes sloeg...en moedertje
stond ib v:erbaasde bewondering naarhaar zetel te kijken, die
warm-rood vlekte tusschen al die lichtheid.
I;:rlstil-begrijpend blikten de oudjes naar mekaar, de oogen
vochtig van innige ontroering ......
H<:\e had den ze niet eerder begrepen dat hun zielen te zeer
ineenvergroeid waren om niet dezelfde vreugden te verbeiden!
,

JOSETTE PASQUASY.

AAN BRUGGE.
Gelauwerd in het groen der wallen,
bezongen stad van brons en steen,
verrijzen, waar de jongens vallen,
uw tempels, torens, koepels, hallen,
en straalt gij als voorheen .....
Tot glorie van a\oude weelden,
staan, op het voetstuk van hun trots,
ter lijfwacht, heraldieke beelden,
die om een woord met 't wapen speelden :
- een kruismes of een knods !
De beiaard speelt en op de transen
van 't belfort laait het zonnig goud
der vaandels, waarop leeuwen dansen,
wijl naar de bloeddoorweekte schansen
de blik van Breydel schouwt ! ....
FRITZ FRANCK EN •

Belgisch Front. Nov. 1918.

DE VIER WONDERE JAREN
EEN RIDDER VAN HET RECHT

Ik poogde de lentestemming te schetsen die ons in 1915
kwam verrassen, te midden moord en verde\ging. 't Was toen
ook dat hij opdaagde, wiens beeld in mijn oogen de zuiverste
uiting is van het vrome Vlaamsche wezen : AUGUST VAN
CAUWELAERT.
Ik kende hem bijna niet. Vluchtig had ik hem ontmoet in
banale bijeenkomsten; doch nu, gelijk voor zoo vele anderen,
J110est een tragische tijd de vlam hoog laten schijnen, die brandt
achter de uitgelezen vaas van ·,zijn schoon uitE'rlijke. Met zijn
~del wezen door gitzwart haar omringd, zijn vurig oog met
toch -fulp-zachten blik, zijn hoog-mannelijke gestalte door 't
uniform in gunstig licht gesteld, was August Van Cauwelaert
~Is gebeiteld om den Vlaamschen held . te v~rtegenw.oordigen :
$ti1 en krachtig, vredig en vroom, onverschrokken in 't gevaar,
/naar niet roekeloos om het op te zoeken, offerveerdig tot den
~ood, daar vooral waar het gold dejongens bij te staan, ze
)loor te gaan op den weg van plicht en eer, hun welzijn, hunne
I
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rechten te verdedigen. Geen wonder ZOcO zulkeen bevelhebber
verafgood werd van zijne mannen. Hetvolk is .zoo gevoelig
aan uiterlijke schoonheid! Aan innerlijke trouwens niet minder.
August Van Cauwelaert kon allesvan zijnejongens vergen,
omdathij in~goed was, dapper, ja, omzijne droomers- dichters
gaven. De macht der Kunst is de meest uitgebreide, nevens
die, van zelfden oorsprong; van den godsdienst.
Niet aJtijd toch had de dichter als bevelhebber onder
zijne mannen gestaan : eerst deelde hij lief en leed met hen
mede, jas onder de jassen. Als. advokaatte Antwerpen geves~
tigd, toen de oorlog uitbrak, was hij niet van die schaar
vrijwilligers die, in eene opwelling van geestdrift, dienst namen
bij 't eerste gevaar. Slechts na den val der stad, in Holland,
gelijk zoovele anderen, geweken, kwam zijn beslujt tot rijpheid
om het Jeger te vervoegen, en, held van den Yzer, stond hij
niet onder die kleine schaar heIden die, in October '14, den
eigenlijken slag van'den Yzer leverden. Het behoort mede tot
zijn ingetogen aard dat zijn heldenriJoed meest tot gelding
kwam in dien tragen, koppigen wederstand door onze
troepen geboden, maanden, jarenlang, in geduld en gevaar,
in honger en koude, in modder en sJijk en aanhoudendhernieuwden arbeid : «zakskens vullen », de moederaarde steken
in die schansende hulsels, die daarom ook dennaam « vaderlanderkens» kregen - alsof onzejongens echt met den grond
moesten vergroeid worden om er de waarde van te vatten.
Dien taaien, verslavenden arbeid heeft August Van Catiwelaert
met zijne mannen gedaan: hun leven was zijn leven, hun leed
zijn leed.
Maar toen hij officier werd benoemd - hij was onder~
lUitenant, toen hij gekwetst nederviel - kon hij meer beschermend optreden,en stond dan als een echte vader onder zijne
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jassen. Nooit was hij over hen uitgepraat en vreesde te vervelen door den lof, de bekommernis die hij uitsprak.
Schoone herinneringen van een tragisch-schoonen tijd! Ik zie weer de stralende zon van dien bJijden lentedag, to en wij
samen wandelden langs het strand, de richting van Coxyde
op. 't Was tegen den avond; de zee was een spiegel van
schitterend blauw, de Iispeiende baarkens krulden, alles was
zoo heerlijk en vredig - en ginder staakte de moorderij
nimmer! En in de dalende glorie der zon dwaalden wij,
vriendelijk koutend, van de bekoring der natuur genietend, te
midden van dit leven in den dood. Het is een kiesche onderneming voor mij i te schrijven
over iemand die fiij zoo dierbaar is geworden - ja, als een
geIiefde zoon - en dien. de dood - gelukkig ! - spaarde
tot verder vruchtbaar leven. Doch zal ik uit mijn eigen veel
moeten zeggen? Zij spreken luid genoeg de zoo goed betitelde : «Liederen van Droom en· Daad », de oorlogsbundel
door August Van Cauwelaert uitgege'ven en die zijn leven
aan 't front, zijne verwonding vooral, in heerlijke verzen
bezingt.
« Liederen van Droomen Daad» - Van Droom vooreerst:
De plagende droom van den Vlaming, trouw nageleefd, koppig
voorgestaan, tweede ideaal dat, nevens den godsdienst, iets
van 't mysterie van 't godsdienstige in heeft en, beZielend en
veel-eischend, al de krachten van 't gem oed vergt en opslorpt.
Droom, dus, stille droom Van dat stille volk dat Vlamingen
heet, maar die in uitgelezen dichtersnaturen, tot passie groeit
en in schoonheidsuitingen uitsiaat.« Liederen van Droom ... »
- En die Droom in de prachtigsteDaad omgezet, op een
plechtigen stond, in tragische omstandigheden, en beloond met dat
heerlijkste wateen menschenhart kan betrachten : het plengen
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van 't bloed, het sacrificie tot den dood toe. Die aureool straalt
nu rond het edel gela~t met gitzwart haar omkransd. Eeneenig boek, die «Liederen van Droom en Daad ».
Men heeft er veel over getwist of de oorlog eene vernieuwing in de ietteren, in de kunst, in 't ziele- en maatschappelijk
leven zou brengen. Of eene synthese van deze prangende tijdcn
in een groot kunstwerk :lOU vereenigd worden. Te vroeg is het
nog Om over die vraag te oordeelen; nochtans zagen wij in
vele landen merkweerdige verschijningen. Le VO) age du Centurion van ERNEST PSICHARI, werd wei is waar v66r den
oorlog geschreven, zoo wei als Peguy's verzen, maar in beide
werken straalt reeds de ziel van Frankrijk zooals zij zich in
heldenmoed uitsprak van 1914 tot 1918. Engeland yond in zijn
« Mr Brittling » een schitterende veroRenbaring van het groeien
zijner gesteltenis onder de pijnlijke inwerking der gebeurtenissen. Zouden wij, Vlamingen, inAugust Van Cauwelaert's boek
niet een ideale spiegel hebben van de Vlaamsche ziel onder
de louterende omstandigheden? Al de bestanddeelen tot een
geniaal werk zijn hier aanwezig : hooge bezieling, grootschheid
van een heJdentijd, vaardigheid in de kunstuiting.
Theodor Korner Jeeft in de Duitsche litteratuur, niet enkel
door zijne dichtersgaven, maar ook olTldat hij zijne inspiratie
beleefde, vol gloed zijne « Eisenbraut» bezong en sneuvelde
op het slagveld. Aug. Van Cauwelaert is gelukkig niet in de
loopgraven gesneuveld, maar liet er toch zijn bloed, werd er
in stervensgevaar uit gedragen door zijne minnende jongens,
die jongens die hij zoo prachtig uitbeeldt :
Hoe staat ge daar grootsch met uw zwijgenden trots,
De koppen gebruind en de voeten vereelt,
Zoo stoer met uw helm en geweer als gebeeld
Uit brons of arduin of uit rtlwere rots.
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Mijn jongens, hoe staat ge daar sterk en wat steekt
Er diep in uwe oogen een donkere brand;
Wat steekt er een kracht in den greep van uw hand
En wi! in het spaarzame woord dat ge spreekt.
Schoon kereis, die vrij waart te huis en geen hoon
Of dwang hebt geduld en die kendet geen nood;
Die werkte als ge wildet, maar wrocht voor uw brood,
Hoe zwaarder uw arbeid hoe rijker uw loon.
Nu hebt ge den honger gekend en den dorst;
Nu hebt ge geslapen op stroo als een hond,
In hok en in schuur of in 't sJijk van den grond
En nachten gesloofd voor een karige korst.
Nu hebt ge in den dans en den daver gestaan ;
Nu hebt ge er zien vallen, verminkt en vermoord,
De besten bet eerst; maar geen zucht of geen woord :
Te sterk voor een klacht en te trotsch voor een traan.

Het woord «daver» keert herhaaldeJijk weder in die
verzen. Niets was inderdaad schrikkeliJker dan de « schok »
van dezen oorlog : geJijk hij in moreelen gruwel alles overtrof
wat men tot hier had gezien, zoo was zijn geweldsintensiteit
iets dat ziel en zinnen moest bedwelmen. Hoe konden onze
jongens het uitstaan! Ik heb dikwijls gedacht dat een der
ergste hellepijnen het lawaai moest zijn -Iawaai is zoo storend
voor gevoelige zenuwen - maar was er ooH, op aarde, een
gedruisch geJijk 't gedruisch van den laatsten ooriog?
Keeren wij tot de kunst terug die, midden zulk ontzettende
disharmonie, eene harmonie der ziel kon scheppen en ze laten
galmen in zalvende poezie.
In de vaste verzen die ik zooeven aanhaalde, staat het
Vlaamsche yolk uitgebeeJd in zijn stillen, taaien heldenmoed,
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met aJ de soberheid die past aan de vrQomheid van 't onderwerp.
Van Cauwelaert's kunst is democratische kunst: zooals de
schrijver dicht bij zijne jongens stond in de wisselkansen van
den strijd, in 't hacheJijke en opbeurende van 't strijdende leven,
zoo weet hij zijn en hunner gevoelen te uiten in de eenvoudige
taal die de hoogste is, het hoogtepunt der kunst. Elementaire
kunst is de hoogste omdat zij elementaire gevoelens weergeeft.
Nu ik die poezie toets aan wat ik vroeger zeide over de
poezie van een Boumal, ben ik getroffen door 't verschil
tusschen de twee inspiraties. Beiden Louis Boumal en August
Van Cauwelaert zijn begaafde dichters, maar de muze van den
Waalschen jongeling is griIlig, wispelturig, vol nukken en
onverwachte overgangen van vreugde tot melanchoIie, daardoor zelf uiterst aantrekkeliik, zint meest op aardsc~e Iiefde die zijner echtgenoote. - Van Cauwelaert's ideaaUs heel en al
inwendig, besloten, wars van aile schittering en buitensporigheid. God, zijn volk, het Jijden van dit volk, zijn eigen Iijden
en strijden, dat is de stof dier poezie zoo ingehouden, innig
en als zwijgzaam als die van Boumal snerpend-streelend was.
In de « Liederen van Droom en Daad» wordthet hoogtepunt bereikt door de reeks gedichten over de verwonding. Die
had plaats in den nacht van 7n opsn April 1916. Plots werd de
jonge krijger in de !oopgraven getroffen aan de long en viel
neder in zijn bloed. Voorzichtig werd hij door zijne j0ngens
weggedragen, zoo ver het hun toegelaten werd. In prachtige
- en roerende - verzen heeft de dichter later zijne ervaringen
endankbaarheid meegedeeld :
Mijn jongens, ver genoeg gedragen
Mijn wrak uit nachtelijken strijd;
Nu zuHen andere armen schragen
Mijn wankelende krachtloosheid.
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Laat neer den last, wij moeten scheiden.
Een hand, een groet en dan: vaarwel.
Ik ga Gods tragen dag verbeiden,
Gij keert ter daverende bel.
Lijk kindren uit een bIoed verbonden
Ons eender droom en eendre nood,
. Toen schouder wij aan schouder stonden,
In 't dreigend aanzicht van den dood.
Wij hebben saam ons brood gebroken,
Elkaar gereikt denbroederdronk,
En, trouw den zwijgende' eed gewroken
Wie stervend voar ons vaandel zonk.
Maar wie zal u naar 't vuurnu leiden
En voeren naar de zegepraal?
Mijn jongens, gaat, en God bevrijde
Uw leven voor het vliegend staal.

Wat kan men bij zulke poezie, uit het hart gevloeid,
voegen? Wat baathet uit te weiden over een leven, zoo
nobel geleefd en zoo overheerlijk schoon ingetogen? Beter is
heUn innige roering die «Liederen van Droom en Daad» te
aanhooren, stil, dehanden gevouwen, het hoofd gebogen,
zooals men luistert naar heilige muziek, brengend het hoogste
van 't eeuwige in 't kostelijkste van den tijd~
Tot zelfvoldoening wi! ik enkel nog een laatste gedicht in
lentestemming overschrijven :
Maar toen de dag vervloeid was en vergaan,
Zweeg plotS de daver van 't kanon;
Daar vie! een weifle klaarte van de maan,
Die haog haar lichte vaart begon.
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Het vijvervlak lag ongeroerd van wind
En uit de \age scheemring stak
De doode hoeve 't grimmige gebint'
Omhoog van haar verminkte dak.
De mannen leunden tegen de' aarden wal
En luisterden in loome wacht,
En loerden toen bijwijle een korte knal
De rust verbrak aan de'ijlen nacht.
Dan riep ontsteld, in 't Tiet van moer'ge sloor
Een reiger die zijn droom begon,
En uit den hellen dom des heme Is schoot
Een ster achter den horizon.
Er dreef een geur van vlieren door den tuin
En in de schaduw koel van dauw,
Viel dons van bloesem uit een roze kruin
Van meidoorn die niet sterven kon.

In lentestemming werden die bladzijden Ioegonnen, in
bJijde lentelicht daagde voor 't eerst de schrijver van die
heerlijke poezie voor ons in de klare lucht der Panne. En nu
dat een vernieuwd leven de vrucht was zijner zware verwonding, de bekroning zijner heldhaftige offervaardigheid, kan ik
hem in de zelfde stemmingveriaten} want, al is hetJanuari,
de levensmei is voor hem opgebloeid: de liefde heeft biJ den
droomenden dichter de giorierijke wonde gekust.
31 Januari 1920.

NOG BLOEMEN

Onder de spanning, de obsessie van den oorlog was het
een nood· geworden den geest af te keeren van al wat tot
weekheid aanleiding kon geven: al te groote deelname,
zwaarmoedigheid, verdieping in 't alom heerschend ongeluk.
- Nooit werd meer gefeest en gedanst dan onder de bloedige
tafereelen der Fransche revolutie. Wij waren niet in revolutie,
maar bloed vloeide te allen kant, de gansche wereld over, en
door den drang der menschelijke natuur naar hersteHend geluk,
zochten wij veerkracht in de schoonheid van 't herlevend
landschap.
Niet wij aIleen : de werken van onze frontschilders
verrieden die zelfde behoefte om te ontsriappen aan de nijpende
omstandigheden, zochten vreugd in scheIIe kleuren en bIij
lentegevoeI. Ik herinner mij onder ander de doeken van Georges
Lemaitre, aIle verbeeldend bloesemende fruitboomen, groene
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zoden onder een lachenden blauwen helnel, schitterende roode
tichels der door 't bombardemorit geteisterde hoefdaken.
Anderen, met misschien minder levensintensiteit,verbeeldden
de zelfde tooneelen : Karel Lauwers, de zoo jeugdige, geestdriftige artist, in vollen levensroes 'weggemaaid, Courtois,
Cartuyvels, in zachtere tinten Van Lerberghe, de Westvlaming,
meer vertrouwd met de natuur die hem omringde: Hier kwam
natuurlijk in aanmerking het temperament van den schilder,
de streek waaruit hij geboortig was, maar bij allen liet zich
gelden de tegenstelling tusschen 't akelige van den stond en
't onveranderlijke der natuurwetten.
Bij ons ook, en den ingeboren drang naar geluk en verzaliging konden wij enkel koelen aan landschapschoon. Kunst was
onbereikbaar in dat eerste jaar - de werken waarvan ik zooeven
sprak, ontstonden veel later - muziek hadden wij niet kunnen
verdragen - die van de regimenten zwegen zelfs in 't eerst, dan maar gewandeld in die duinen die toen nog hun vorig
schoon behielden, ons vermeid aan de vrije zee, aan de lachende
bloemen, aan den vogelenzang. De Panne zelf prijkte toen nog
in haar kroon van frisch groen en wuivend loover ; haar kokette
"{rilla's waren niet aile onoogJijk geworden door systematisch
afbreken en walgelijk vuil - wat aile Jegers in aan- of aftocht
voor onvermijdelijk gevolg achter laten. De duinen waren niet
afgetrapt door gedurig verkeer, plaatsen van kanonnen, graven
van schuilholen. Eene verrassing was iedere wandeling door
't mulle zand, volgend de kronkelende paadjes die slingerden,
witte slangskes geJijk, tusschen 't stekende kruid. Maar toen
de Meiroosjes verschenen, ontlook de lente voor goed ! Wat
de nachtegaaJ had geboodschapt onder 't vogelenvolk, dat
bracht die zoete verschijning in de bloemenwereld. Een Open
Brief werd natuurlijk aa-n hun schoon gewijd : «De duinroosjes !
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hoe toch die beschrijven? Soms zijn zij zoo dicht tegen
het zand geplakt, geen tak of blad zichtbaar, dat zij blaaskens
schijnen, opgebobbeJd in een zee van zand - nestjes van witte
onschuld in innige samenscholing opgebloeid. Soms integencteel
zwieren iij aan lange stengels voorzien van de scherpst
prikkelende doomen --- want zij weten zich te weren de
mystiek-blanke bloemekens der onnoozelheid, hun zoet-geurenden balsem, hun ingetogen weelde te verdedigen : beeld
der Westvlaamsche ziel met ruwen bolster en rijkvoelend
hart? »
Volgd~ eene bespiegeling over de Westvlaamsche mystiek,
over Memling en Oezelle. In Gezelle was ik van zelf beginnen
te brevieren, van 't oogenblik af dat de vrije Westvlaamsche
lucht ons omgaf. ,De vriend die ons 't gedwongen verbIijf in
De Panne tot zoete huisvesting maakte, de vrome pastor van
die plaats, tegeJijk fijne kenner in letterkunde, liet ons putten
in zijne bibliotheek: En zou Oezelle ontbreken onder de boeken
van eenWestviaamschen priester? Zoo geraakte ik onmiddel1ijk
met den dichter vertrouwd, leerde hem kennen geJijk nooit te
voren, ademde zijnen geest in, werd doordrongen van de
poezie diein zijne verzen zong, zooals zij zong in 't nachtegaalgeschuifel, open bloeide in de wilde duinroosjes, zoetgeurend
en ongekunsteld. De Oezelle-zin waarde door de lucht, en die
zin is heel en a] mystiek.
De Brief eindigde dan ook als voIgt: « Inwendige schoonheid, verholen zieiemacht, mysterie, alles een ... 't Bevreemdde
mij eenigszins in 't begin van ons verblijf hier, de missen aan
de zij-altaren der Pannekerk te zien afloopen zonder belgerinkel,
zelfsniet onder de consecratie. Maar, dieperschouwend, viel
het mij in dat het leven in de natuur ookin mysterie en stilzwijgen kiemt en groeit. Niemand ziet iets, niemand kan iets
j:-
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vermoeden, en plots is 't levensmysterie uitgebtoken, stralend
en overzwalpend. Waarom lOU 't anders gaan als 't geldt het
grootscher en geheimzinniger wonder van 't bovennatuurlijk
ieven? - SUite, eenvoudigheid, verscholenheid, zoo is de
karakteristiek van de Westvlaamsche poezie, van de Westvlaamsche vroomheid, van de Westvlaamsche mystiek ...
«Zoo eindigt mijne bespiegeIing bij de lentelOete, lentegeurige dUinroosjes ... })
Het zoete raadsel van de Westvlaamschheid bleef mijnen
geest bekoren, heel dien zomer en de volgende jaren door.
Baadden wij niet in Westvlaamsche lucht? Hadden wij den
Westvlaamschen grond niet onder de, voeten? «Wonder zijn
Gods verholen wegen, wonder is de wijze waarop hij alles leidt
tot een door Hem gesteld duel. In den hemel aileen zai het ons
gegeven worden de geheime draden der Voorzienigheid te zien
loopen door 't gouden weefsel van orIs aardsch bestaan, doch
zelfs hier beneen kan men, met aandach1igtoe te kijken, iets
ontwaren van deze mysterieuse voorbeschikking. » - Aldus
in een Open Brief van 29 fuli 1915 .. - «Dat blijkt voor mij
in het stuk der Westvlaamschheid.' In Westvlaanderen stond
de wieg onzer famiJie : mijn vader was geboortig van Oostende ;
zijn vader, zoo ik meen, insgeJijks : De vruchtbaarste tak der
Belpaire's, die van Wacken, bleefop die piaats gevestigd,
ademde er de zuivere, Iichte lucht ,eigen aan die streek, even
Vlaamsch als vroom. Ooze tak aileen ,verzeilde naar Antwerpen.
En toch ! hoe voelde ik mij, ten allen tijde, van top tot teen
eene Westv\aamsche, de dochter mijns vaders, met ai de ingekeerdheid, den mystischen zin die hij overgeerfd had van
zijn starn en streek, de neiging naar tneiancholie, den trek naar
innigheid en afzondering, eigen aan menschen van grijze lucht
en stormig zeegebuisch. Hoe ging mijn hart open, als kwam
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ik naar den geboortegrond terug, wanneer ik in de verte de
torens en tinnen van 't aloude Brugge ontwaarde, den spitsen
Ons Lief Vrouwentoren, den vierkanten van St Salvator, den
keurig-gekanteelden van de hallen. Vreemd genoeg was mijn
eerste impressie van vaderlandsche geschiedenis die van
Karel de Goede's marteldood in de Brugsche St. Donaaskerk,
't geworstel met de Erembouten. Later dweepte ik natuurlijk
met den Gulden Sporenslag, Artevelde, enz. En nu, na zoo
vele jaren, na zulk een bewogen leven achter den rug, brengen
mij nog meer bewogen tijden voor maanden -- of wie weet?
voor jaren - terug naar die bakermat onzer familie, naar den
Westvlaamschen grond waar zij eerst wortel schoot en die voor
't oogenblik het eenig vrij gebleven plekje is van ons vaderland.
« Westvlaanderen ! gewijde grond onzer vroegste geschiedenis, omgord door de stormende zee, buischend tegen de
blonde duinen ! land van smeltende liinen en blauwend verschil,
zooals op de paneelen van een Memling in 't gothische St-Jansgasthuis! land van schilderkunst en poezie, van de van Eycks
en den zoet-gevooisden Gezelle !
«En zooals God mij, arme! leidde tot die vroege wieg
van onzen starn, om er te verjongen aan de briesvolle zee, in
de verkwikkende duinlucht, mag het niet gezegd worden dat
Hij ook met inzicht ons volk terugbracht aan de bron zijner
grootheid: Westvlaamsch vroom geloof, fierheid der Brugsche
metten, Vlaamsch-zijn in woord en daad ? })
Niet in eens moest die draad van Westvlaamschheid
afgesponnen zijn, die ging door al mijn gedachten van dien
tijd. Ik kwam er den volgenden dag op terug: « Buiten 't geloof,
de fiere vrijheid, den kunstzin van Westvlaanderen, is er nog te
beschouwen de geaardheid van zijne inwoners, dit vreemd
mengseI van pittigheid en ingekeerdheid, van trek naar stilzwij-
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genen babbelzucht eens dat zij los geraken, van sture terughouding en gulle hartelijkheid, dat ze kenteekenen. - Had
Gezelle vee) vertrouwden? Kende men hem? En aan den
anderen kant, wat kan aangenamer zijn dan een bijeenkomst
onder Westvlamingen? Oat wisselen van rappe woorden,
kruisen van pittige vuurpijlen, zingen met de taa!, de eenige
losse, lenige taal van 't Westvlaamsche dialect, muziek op zijn
eigen!
({ Wat hebben wij er gekend van die diep-voelende,
fijn-besnaarde Westvlaamsche priesters, in onze vergaderingen
van Eigen Leven en anders! - Seraphien De Quidt. .. zijn
naam is de eerste die hier moet plaats vinden,. hij als pastor
van De Panne, overleden en in Adinkerke begraven. Zijn ruw
visschersvolk droeg hem op de handen. Zijn graf was eenonzer
eerste bedevaartstochten to en wij in October '14 hier aankwamen. Hij, met heldhaftig zelfvergeten bezweken aan eene
martelende ziekte, zou ons en zijne vroegere kudde wei beschermen in 't gevaar, want een heilige is hij voorzeker in den
hemel. Wat een innemende figuur! Hij had alles: warmte
des harten, vlugheid van geest en spraak, een minzaam uiterJijk,
een gulden gemoed. En wat een vriend ! zoo kiesch, zoo allesverstaande. De foltering van zijn einde yond weerklank in
menig gem oed en zijn beeld zweeft nog voor den geest van
vroegere vrienden met verteederden glans omg~ven. Nevens
hem de goedige Brugsche pastor, Jan Craeynest, vroeger
gevangsaaimoezenier, met het breede voorhoofd, het hooge
denkershoofd, het vreedzame gelaat. Dan Cyriei Deiaere,een
type van Westviaming, fijn van trek en spraak, de zangerige
gewestspraak met voorliefde bewaard, paffend aan zijn
pijpken. KapeJaan te Nieuwpoort, toen wij hem leerden
kennen zou hij, naar men zegt, aIs pastor van Leffinghe onder
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't bombardernent gesneuveld zijn. (1) Van pastor Verriest
Mef ik niet te spreken: wie kent deze verschijning van
uiterste keurigheld en fijnheid niet? Een feest is het een zijner
voordrachten bij te wonen. Alles spreekt bij hem; niet aileen
de taal, maar ook de blik, 't gebaar. Ja, schijnt hij soms niet
te trippelen op de maat van zijn bekoorlijk woord ? Doch in
gezeIschap is hij betooverend.
Ik herinner mij een onzer vergaderingen van Eigen
Leven aan het strand te Middelkerke. Dichter Alfons Janssens
had ons in zijne villa onthaald met de gemoedeJijkste gastvrijheid. Daar schoot Verriest wezenlijk een vuurwerk van schitterende woordvonken af en deed ons tegeJijk lachen en
genieten van zijn fijne kunst. Tot een vroeger geslacht behoorde
Pider Busschaert, eens kapelaan te Blankenberghe, gestorven
als pastor van Vichte in Januari 1892. Gezelle had hem zijn

« Kom e kef hier, flieflodderke» opgedragen. Verdienstelijke
muzikant aIs hij was, had hij Peter Benoit tot vriend. Wij ontmoetten hem, tante Constance en ik, in diens gezelschap op een
Duitsch festival. Later werd hij, door bemiddeling van dezelfde
Constance Teichmann, de boezemvriend van Edgar Tine!. Wat
genoegelijke samenkomsten daar ook, te Blankenberghe, in de
gastvrije villa der familie Libbrecht, met hem, met Tine!, Lucien
Tonnelier, en zeUs den Hollandschen componist, Verhulst!
«Dit alles is van 't verleden. Nu qrukt het heden met
loodgewicht, maar nu ook komt guile Westvlaamsche gezelligheid met de delicaatste zorgen ons ballingschap verzoeten,
bijna tot vreugde maken ... »
De grondtoon van die zomervreugd bleef de bloemen :
«Ik kan er wezenJijk niet over dat de lente hier zoo prachtig
(1) Dit was toen niet waar, maar eyriel Delaere overleed werkelijk
later onder den oorlog.
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is, zoo heel en al aardsch-paradijzisch, » heet het in een Open
Brief van 28 Mei 1915. «Den ganschen dag zou men willen
zingen van Schumann's op Heine's woorden «wunderschonen
Monat MaL» Het helpt niet dat ginder in de loopgraven onze
jongens aan zulk deerlijk lot blootgesteld zijn, toch wi! de
lentevreugd in 't hart opwellen, zegevierend over bloed vergieten
en gruwelontzetting. Het orge.len der nachtegalen is onophoudend, het lispe\en der baren sterft nooit en de geurige duinroosjes ! ... » - En later in vollen zomertijd : « De bloemenwereld in
De Panne is een onuitputtelijke weelde. Overal bonte wemeling
der allerverscheidenste schakeeringen : violette rouwbloemen
aan 't kruipend gewas der duinen, lange reken van paarse
sterrekens hangende van de hagen, diep-blauwe trossen, de eene
met harige stengels, de andere fluweel-gJad, geJe lysimakken
in vurige pijlen tusschen 't loof der heesters, en de citroen-gele

vlam der papavers stijgend en dalend met de ronde schouders
der duinen - overal eene pracht, een rijkdom, bekoring voor
het ~Og. Maar wat vooral bloeit is eene menigte roze kruipbloemekens, de duinen overgroeiend als een mantel. 't Is geen
heidekruid, maar 't kan er mede wedijveren in taaiheid van
wortel en vermenigvuldiging van bloem. - Wi! de aarde zich
wikkelen in dien mantel van roode bloemen, lOoals rond hare
schouders nu een bloedmantel is geworpen ? - »
Om die bloemenbeschrijving te sluiten: De blanke duinroosjes beleven niet enkel een lentebloei; soms, als het weer
zacht blijft, schieten zij weer in bloem in den herfst, met dezelfde witte bekoorIijkheid, den zelfden zoet doordringenden geur.
Dit gebeurde in den weeJderigen zomer van 1917, volgend op
den ongemeen strengen winter van dit jaar. Den eersten October,
wandelend in de dUil!en, werden wij plots verrast door die onschuldige oogskens die ons schenen toe te lonken. Vandaar een
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Open Brief: « Als eene aandoening trof het ons die roosjes te
ontwaren in '1 weemoedig avondlicht - de zon ging onder in
een stof van goud - . voor de open deur van den winter. Hoe
lachten deze late egelantierkens ons tegen als eene attentie
der Voorzienigheid, den levensgevordenden ten troost. Want
ook het jaar neigt ten einde in deze « kranke » Octobermaand
Maria van den Rozekrans toegewijd. Mogen dan hier de verzen
volgen, bij de bJijde bloemenbeschouwing ontloken, even
ongekunsteJd als zij, zoo niet zoo fijn geurend en schoon:
Rozen, rozen en rozen !
Rozen aI wat men ziet
Roozen, sIanke, broozeHet volle rozengebied.
Rozen, die geuren en fIeuren,
Met hemeIsche peerIen bedauwd.
Des duisters wolken scheuren,
De jonge dageraad blauwt.
De hemeI neigt neder, en de aarde
Ontvangt hem in schuchteren schoot.
De roos uit vergodIijkten gaarde
Van wit wordt als Iiefde zoo rood.
De roze van schoonheid zoo maagdIijk,
In weelde van Iiefde zij prijkt,
Aan goddIijke Iiefde behaagIijk,
Door liefde, volmenscheIijk, verrijkt.
Rozen, rozen enrozen!
In rozenweelde geschaard.
Rozen, sIanke, broze-.:..
Een geur'ge rozengaard.
Van blank zijn de rozen scharIaken,
Van zacht-wit nu bloedrood getooid In bloedvlaag de doomen doorstaken
Het vel dat op bloemenvleesch groeit.
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In Jijden wordt leven almachtig Maar liefde overheerscht ook den dood.
Door lijden en liefde volkrachtig
Treedt leven uit vruchtbaren schoot.
Werpt rozen op 't sluimerend Leven
Daar paarsblauw op maagdlijken schoot De roze'n te zamen geweven
Vit lijden en liefde ten dood.
Rozen, rozen en rozen,
In rozenschoonheid ten toon
Rozen, eeuwig, geen broze,
Maar geurend onsterfelijk schoon.
Werpt rozen de geesteJijke roze,
De stijgende na, die verzwindt. ..
De roos van robijn en turkoize, ..
Petalen in weemlenden wind.
Zwaait kransen van kringlende rozen
De roos achterna, die daar klimt Mystiek zal in eeuwigheid blozen
De Roos waar Gods schoonheid in glimt.

16 Januari 1920.

M. E.
(Vervolgt).

BELPAIRE.

ORGELLiED.

Daar komt weer de storm van het orgel opstaan,
De vloed,· de vloed komt gevloden !
Hoar den ruisch aanslaan
Van het roerend geweld,
Hoe het zwelt, hoe het zwelt naar mijn polderveld :
Mij daveren al de dijken ...
Het bruischt mij in top.,
Geen dam houdt het op,
Mijn kantlende wallen bezwijken :
Een gulp in het land ... en het land w()rdt mee
Het wijde gewemel der winnende zee !
De zee van het orgel in 't land van mijn ziel,
Mijn ziel hoogzee zander kusten !
In eindloos gewiel
Mijn engheid vervloeid,
Mijn wezen vrij-uit naar zijn wijdten ontboeid,
Geen stamelen meer en geen duiden,
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Maar een stem en een woord,
Het zee-akkoord,
Het luid-uit uitluiden
Van mijn ziel haar wee en haar deinende pijn :
Oat aan 't eind, dat aan 't eind- steeds een einder moet zijn !
'k Ben voor 't bruisen gemaakt van een boordlooze Zee,
Voor een opene wending van baren,
Voor het hoog « Hoezee ! »
Oat zal hangen in 't ruim
Als de Zon in mijn zee zal staan met goudschuim,
Als mijn zee geen zee en gewiegel,
Maar in 't hel aanzicht
Van het Licht zelf licht
Zal zijn, een Zonnespiegel,
Als ik zee in uw Licht, als ik zon zal zijn
In den gloed en het goud van uw Zonzee-Zijn !
L. REYPENS, S_

J-

OORLOGSVLAANOEREN.

(JOZEF SIMONS).

(Brieven uit de Oasis.)

BINNENLEIDING

(1).

Vroegt ge mij van waar ze komen ...
't Was toen oorlog! En de Duitschmanzat vergoord in de
broeken aan den « Dijzer ». (VIg. Loquela o. 't w.)
Voor den Vlaming uit de slagstreek (gaan wij immer zeggen
« 't front» ? dat er sprake zij van 't slagveld, oftewel van het
gewest, of van de streep of van enkelmaar den grond waar
men slaags lag? alsan «'t front»?) voor'den Vlaming, welverstaan dus, die nog over- en nog vrijbleef aan den westkant van
den IJzer, docht ons Vlaanderen ingedeeld in twee deelen : 't
(1) Bij Jozef Simons «Oorlogsvlaanderen
verschijnt.

~

een boek dat binnenkort

440

OORLOGSVLAANDEREN

naaste bij, en 't voorste van hem. 't Onverduitschte, 't was het
zijne len 't verduitschte, 't andere.
Wees hij, 't was: « 't onze-hier, ... en dan het gindsche ».
Sprak hij, 't was: « zie'-je, zij hij, 't Land hier tusschen
» Zee en Slag, dit is 't eene; 't Land aan daar, oostwaarts,
over bach ten Slag».
En nog heden zal hij zeggen : «'t onze is dit-hier, waar
» de-De-zen (zegt « de-dizze », dit bedoelde ons Bondge» nooten), 't ander waar de Duitschen lagen ... immers toen ze
)} al-ondereen kot en kamp en kijving hielden, oorlogden van» op van-neere, slag om slinger,... hier de-De-zen met de

Du itschen)} .
En die deelen, die twee Landen, heette hij hoe? Ingezien
vooreerst de Jigging en den toestand, opwaard was 't« Bachten
den Duitsch »; uit een spot op dan een spreekwoord, gaans
gebezigd in het Westland (om te zeggen «wat verachterd »),
westwaard was 't « Bachten de Kuipe ».
Oat was Vlaanderen ... in twee deelen.
»

Niettemin voor die wei toekeek, was er daar Bachten de
Kuipe, meer dan maar-een deel van Vlaanderen.
Trouwens. 't Was er Jijk heel Vlaanderen thoope; 't is te
zeggen, op e~n duim van's Lands bestrek, zater 't Vlaamsche
yolk verbeeld in zijn ganschheid : Vlaanderen in 't klein een
beetje, maar toch Vlaanderen geheel.
Op een loopke, lands - een schorte - werd het er lijk
saamgeschud. Want men vond er: al wat er to en Vlaanderen
zijn mocht : eerst het Vlaanderen voor-in-stand, houdend al dat
't kon, vaneigen; tweed ens dan het losgereulde 't wereldingebeulde Vlaanderen, hechtig aan zijn Ia,atsten grond; eindelijk
het derde dan, uit om de anderen te herredden. Porrend,
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pijnend, pogend Vlaanderen! 't Volk van hier eerst, thuts-nog,
en zijn werk beslavend voor zijn « knorre » of knuiste broods;
dan de « vluchtelingen »,doende om verbanning en verbeuring
te vergeten ... te vergoen reeds; en het leger ... - beide laatsten,
Iieden van-wat Oost-en-West, elk met eigen aard en uiting.
Of 't er bont op toeging? raadt eens :
Orie beschavinsginrichtingen lagen zoo dooreengewrongeld,
dank dien drieerhanden volkshoop.
't Was er immers :
Eerst de dorpsche, welke heurzelve. nog geriefde. Die dan
van « dat vluchteling », waar men kochten overwisselde; eene
dus als op zijn stadsch. EindeJijk de grootgebiedsche, d09r het
leger aangezet, met heur af- en toegehandel uit aIle hoeken van
de wereld.
Ieder van die inrichtingen deed om de anderen aan te vullen, op te houden, waar dat de oorlog er een gaping of een
daveringe doorjoeg.
't Krijgsbewind wou ze Al verscheen, aIle drie levenschappen: kder op heur kant, gebood het; «Iande- en vluchte- en
»legerIingen niet te woekeren ondereen; AI afzonderlijk
» geboerd».
't Krijgsbewind was voor de tucht; « war» wou 't weI,
« war» op zijn engelsch, maar van «wirw!ar» op zijn vlaamsch,
wou 'tniet weten, hoegenaamd.
't Stelde kerels aan, met knevels, kGappe mannen, die 't
betaalde om, onomkoopbaar-voor-het-Recht, aan al de hoeken
en de keeren van de wegen, - met een vechtroer op hun rug,
en een vuistroer aan hun zijde, en met links aan hunnen gordel
dolk en dazze, en met rechts al-nog een machtroe, en met over
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't Jijf een riem en met om de leen eenrietn beide, eendikte, al

kogelkokers opgekropt met kruit en lood weI een dertig pond
inzwaarten, en met op htln hoofd een helm, en met sporen aan
hun hielen, ... gruw en schrikkelijk om zien, schuwe donders,
stelde 't aan zoo ... en met, ja, vanacht:;r-nog elk zijn stoopje
keelverversching, en van voren eenklein woordenboekje op
zak, - mannen zeg ik, groote stukken «allemanders » stelde
't aan, die 't gelastte met, door zon- en regenweder, naar ons
varend yolk en vee, Jeelijke oogen te staan trekken ... opdat elk
hem stil wou houden ! ...
Maar wat IOU dat! in een streke waar men meer geweld
gewoon was; in een streke waar « ze smeten » dag en nacht !
« Smeet » m'er,'t was van {( trekt uw hoofd in, zwicht het zeit»;
en « smeet » men niet, weer was « al 't gevaar » voorbij ... dan
« at 't ander » scheen gebaar!
Was nog ieder van dje wachten eens een bomme zelf geweest, en een bomme nog die sprong, een die openbuischte
tel kens dat m'er a\-te-dichte omtrent kwam! Doch <lit was niet.
't Blcken immers ook maar-menschen, ook uit vleesch en been
gebouwd ... ook aan-brokken- « smijtelijk »; spijtshun « aalm })
en hun oogen, al hun blik-aan en hun « blekkers », ook maarmenschen; moeders' -kinders !... En 't en pakte of baatte niet :
elk deed voort naar eigen zin.
Of toch, 't doet! Toch liever, 't doet! 't Hielp toch iets, 't
hielp, maar onverwachtscher-wijze, om den toestand zette
geven. 't Hielp om, door een weerslag-lijk, 't volk weer in een
p\ooi te krijgen.
Met een eersten,was het yolk altegader maar een broel,
maar een breulende ongeschiktheid, op-en-dop alwanschikmaar, Jijk de woelende Wanschik zelf. lij, de wachten daarentegen, daar-nu-tusschen, schenen de eene welgeschikten, lijk
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« de » schik, de ware Welschik levende veriemandschapt. Maar
die Wanschik zoogezeid, door hem danig allertier en alJertijde
en allenthenen tegen dezen sturen Welsch,ik Iijk-geschoord te
moeten houden, schikte teenengange hemzelven. Aftucht ('k wil
niet zeggen ontucht) tegen almaareen tucht b()tsend, tegen
overal die eene, werd ook overal zoo's eens : .zelve werd ze
een tucht, ... in 't aafsche ... toch een tucht, ingerichtheideenderhoe, en, vermits het zoo kon gaan dan, scheef of recht, de
Bewindschap liet dat gaan.

Gaan? Of 't ging? Het ging van-zelfs.
't Huishoudwezen, als we zijden, had zijn hebbing en had
over 't Wethoudwezen, zeiden we, trof ziju gading of zoovele.
De beneenman door het eene, dan debovenman door 't andere,
waren bei voldaan alzoo: zoo, daaruit het Standhoudwezen, de
Gemaatschap, ongestoord aan wederzijden, bloeide om 't even,
als nog-nooit.
Hieraandank bleef Vlaanderen vlaamsch.
Want, hoewel bachten de Kuipe, 't wist hem des in 'Ueven
te houden, daar het - naar we boven meldden, hier tot driemaal aangevest - overspoeld wei eens, omwaagd, als het gerzeling door 't vloed, hem toch rustig voelde vast-staan en mocht
lustig laten-wagen, onvervaard voor zijn behoud, aldoorheen
denstroel van vreemden, hier ten dienste van de De-zen, alsanreke-en-voort ontstort.
't Was eenleute om, op onslapken onverduitschten Vlaamschen grond, in 't gemier-alom de De-zen te· zienschermen.
Een"en-al. grootmachtige Heeren, doch die't niet voor-niets en
hadden! Al belaan met striepen ja, maar met moei'ing ook, en
meer-weI! Nooit geen ruste! ' Was of zat men achter hen. Rijders, rotsers en klabotsers,allemale! Levend kruit! Immer
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stormend en te vluchte! Aan den schijn, die noch aten meer
noch sliepen - wonder dat ze 't konden uitzien - houtemager,
vast van, tij'- en ontij' eeuwig, vol te zijn ... van zorg en kommer. .. over de Beschaving. 't Recht, de Eere, de Onafhankelijkheid en den Welstand van de Wereld ... en een beetje ook van
ons al! 't Was een leute om, eenerzijds, al Die-dezen, voor of
na een Grooten-Slag of ookwel als 't geen-slag was, ondereen
en tegeneen, elk voor zijn gebied, gezag, v'rijdom, veiligheid,
gemak, te zien schermen ... wis ten bate elk van de zijnen niet van hem elk, neen, vaneigen, - doch ten laste AI van den
borger - nog « vaneigener » (als 't woord gold) - ... van'den
Vlaming is te zeggen ... van den Vlaming anderzijds (hier was't
dat de leute onstond) welke hen allen « onderdanig » voorde
brokken schermen liet, echter, «onderduim» bijdien, «deed
als thuis » in 't duikertjen, zelf zijn eigen wegen banend, in zijn
kotjen of zijn keetjen zelf zijn eigenbaas hem wanend, nimmer
zoo gespannen nog, nimmer-nog zoo vrij alt6ch; en, omkukkeld van zijn kinderen, recht verkoningd binnenshems, Iijkbedeeg van weigezindheid, welgezeten inderdaad, « in zijn
klavergers » zoo loech hij ... blij als 't voeitje dat zijn jongskens
overdompeld in het groen, eens dikke zijn gemuggeld, momfelneuzend smekken doet.
Vlaamsch! invlaamsch!
Hij, de Vlaming, hij verstond De-dezen AI! Van Die-dezen
geen die hem begrijpen kon. « Was 't entwat! »
Kwalijk nam hij 't echter nooit, sloeg integendeel een
oogske, mierelijk-weg, als De-dezen hem aanzagen voorden
minst-begeeste-daar ... minst-begaafde uit allen-daar ... als maarborger, dan-nog Vlaming!... «un flamin! » in BrusselschFransch t •••
*
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Nu.~.de keerendat hij nadacht, ingezonken, in gemoede ...
'ngaf hij. bm den oorlog niets?
Hij?~. Om den oorlog geven? Toch! Vele!
Doch hij mocht er ... - anders scheen hij « spy» of spie
-;-' niet van roeren, niet af spreken, niet naar vragen, niet op
Wijzen, niet naarkijken, niet op denken-haast... en zei dus :
<~ d~t ze h~m dan alleene voeren; wij gaan 't uitzien! »
0, dien oorlog!
't Was aI-lang bachten de kuipe dat ons vlaamsche menschen wisten wat het inhield «heel die oorlog!... en waarom
die moorderij-al » zoo z'hem noemden ... « beulerij met mensch
en dierl ... ·»
Ja ze waren er gevoelig, hertebrekens aan gevoeIig, aan
dien eeuwig-Godschen briel, aan die brake alomendom.
AI, gevoelig? oize 't waren: aan hun Land, hun Iieve
land,... zij die voelen wat ze zeggen als. ze spreken van « hun
Iflnd », zij die weten wat het is « land », die daar lijk-vergroeid
in zaten.
AI, gevoeJig? ... of zij ?aan hun Vrijdom, aan hun Huizen
en hun Bidsteen, aan hun Schatten, Schoonigheden waar hun
overieden ouders, voort in leefden, mee met hen.
Al, gevoelig? .. aan hun Recht? zij, als 't Recht doet, die
het kennen om, Jijk kei zoo hard, voor niemand, nqoit voor
niemand hen te geven.
Ja, gevoelig 1. .. of ze 't waren? aan het leven hunner Jongens, heele hoopen schamel Jongens, waar ze voor gewroet
hadden om er zelve deugd van te hebben, niet om, anderen,
theete boelen.
't Vliemde hen.
Wilzaam ecbter, geren zelfs wilden ze, om dit ill te.hero/innen, ({ heel dien oorlog» onderstaa.n. Leed en looping, en
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geplaagsel, nood en sterfte ... toe! in Oodsnaam !... ze verdroegen't, en verbeten 't, bijtend, om hun Jippein bloed...
Maar... zehadden ook met moete leeren koelweg onderscheiden tusschen «oorlogen» ~ 't bedrijf, ~ en den « oorlog»
zelven - 't doel, ... - ziende dat 't niet 't. zelfste en was. En
daarom, in afwachting van het hal en van den «oorlog », vaI1 1t
bekomen van zijn einde - waar zij trouwens achter langden
hert-en-ziel uit - lieten ze, goedsheugig-loos, 't ander'teerste
't« oorlogen» al zijn lOtte wegen gaan. Hierom krijschen? neen
ze'n lOuden!
Nog, 'k en zeg niet. .. als ze dachten op hun volk bachten
den Duitsch dat ze 't hUn nietaan en trokken! als ze dacbten
op « bun menschen », die er barsten van den dwang en de
zwart-armoe, ... dat hun ooge niet en brak, dat hun hert niet
overliep, dat hun bloed niet uit en rees. Ha! 'k en zeg niet...
had er daar dan een gestaan van die Duitschmans, meer dan
een zeIfs, dat ons volk-hier dat het niet en ging bekwaam zijn
- lOnder krijgskunde eerst te leeren! - vierkant die aan 't lijf
te gaan, en hun dapper eens of anders in te stampen dat 't een
schande is menschen te behandelen zoo men met geen dieren
zou doen.
'
Maar die « menschen » ondertusschen « van daar-bachten »
daar in 't Jijden, 't kende die. 't Wist het : zij, gewis, ze'n kreeschen ook niet - krijschen? nooitvoor eigen zeer! - 't Wist,
omdat ze OQk Vlaming waren, dat ze « er »zouden 't beste uitrapen, « 't Vlaamsch geluk )} uit't ongeluk; ... dat « ze 't gingen
uithouden », ten einden uit, dank aan hun gezonden geesten
hun christelijk geloove. Krijschen! zij? Het wist het, neen-iij !
Liever loechen ze op den dood;dat is 't wat ze doen. zouden.
En 't en jankte ... daarom ... ook niet.
Was't het al kwijt, ... en,.zij OQk daar, zagenze af, ... ze'
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hadden altegaar hun handen; en ze gingen op-een-nieuw-wet
« herbeginnen », als de vlaag ging over zijn ..
Herte? Ons Yolk? Herte had het... maar een kop, 'n miste
't niet.

't Is zoo waar, eenvoudig waar dit, dat geen Vlaming het
totnog heeft noodig geacht, of hemzelf, of weI de zijnen, om dien
weerstand, te bewonderen; boeken bladen vol te juichen, met
hoogdravend lofbetuig over de heldhaftigheid, wondere sterkmoedigheid, hoofdigheid bij klein en groot, om zoo, jaren, ...
ongebroken ... breek- en brandscha gruwels rampen tergerij en
ballingschap te doorstaan... immer God en Land getrouw.
Ook bij honderd jaar, bij vijftig, niet een mensch meer op
het vreemde, die gaat weten met wat reuzenmoed ons yolk, en
de minste man uit't yolk, in die beide Vlaanderens-daar, heren-der, door dien sr:hromelijkenoorlog, door die helsche alverdelging zal geschart zijn: ai, met engelengeduld, hem in alles
maar-getroostend, levend als-op-Godsgenade,gekkend dan met
dood en duitsch.
Toch, de Vlamingen van later, of ze er nergens nog van
hoorden, gaan 't verstaan... uit vlamingschap; zij, ze gaan 't
gevoelen zij: aan henzelven lijk bevindend wat een koele koene
Vlaming, kersten tot in merg en been, moet en zal gedaan hebben ... bovendien ... eeuwig - blijft hij Vlaming - nog deed.
Doch gelukkiglijk voor later, tot een stichting, gaat er hier
en daar een lezing, een vertelling overblijven
... uit dentijde dat ze hier vochten!
Niet een lofspraak, niet oprecht een voorstelling, spreekstoeitalig, rechtstreeks van ons yolk's verdiensten,... maar
entwat van uit-end-in, een verhaal van rechts en links, los gedoensel, Iiefst welja een grapje zelfs!
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En ditgaan

«

ze » geren lezen; Iiever dan geweensel weer.

Zoo nu, hiervan, 't beste was dat we totnutoe verkregen,
over binnenvlaamschen trantel uit den ooriog, zoo 't er ging
bachten de kuipe, zijn de Brieven uit de Oasis van Jozef Simons.
(Later herdoopt Oorlogsvlaanderen.)
Eerst Gezelle's Dood van Yper was iets prachtigs. Maar
het maalde slechts den aanzet : met den inbijt onzer rampen en
den doodbijt onzer streek.
Dan nog (meest in Belgischen Standaard, ofwei eens in
ander bladen) kwam stil-aan ook wat geschilder, en veel
schoons, uit het leven van, nadien, « Voor » en « Achter » :
« Voor », 'k wil zeggen aan den Slag, met zijn Niemandsland
en Grachtperk; « Achter », op den Aansprongdezes, tevens op
zijn Rustgebied. Echter ongehonden beelden waren die, van hier
van daar, uit de doening van ons leger of uit 's vluchteling's
gewroet.
Doch de Brieven uit de Oasis ... 't is ie weten uit de
« Lovie » - lustvloge in de woestenis 't Heerengoed aan
Poperinghe voort nog gave in de verwoesting... hier-de
« brieven » daarvandaan? zijn tezamen, zonder veel erom te
doen, meer een zameIing van dingen, meer een samenheid van
zichten, velerhander afgeblikt, velerleier voorgevoerd.
Het zijn schetkens-in-een-gauwte: vlug gezien en opgevangen, nu eens dan eens opgesteld, ondoelmatig meestendeel,
zonder veel hoogvliegendheid ...
weergegeven op zijn Breughel's, op zijn ouden Breughel's :
immers zedematig ook, hoewel koddig - op zijn Breughel's ... met, daarin, de menschdomtrekken gul en groot van smeet
en verf, afgeborsteld op een landschap welk integendeei tierlijflijk, kleintjes, stipt is uitgestald- op zijn Breughel's ... ~
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Vlaamsche schepping van de hand eens «harden
Vlamings », hemellijk door hem bevroed, ... neergegoocheld na
een eerste lang-bekijken minnelonkend-diep-ontleden van een
immer vlijtig Vlaanderen, even-immer geerngezlen; en na dim
een hertelijk-gunstig wijd-omschouwen op 't eenvoudig ongekunsteld leven van ons Vlaamsche yolk.
Niets-daar slaat van 't hoog u tegen, niets verleedt u van te
laag: 't pittige iser ongezocht en zUinig, edeldrachtig, naar de
zede van Ter Borgh; twijl het blonke 't onverheven-alledaagsche vleiend aanvioeit, onaanstootelijk, licht en lijze, naar de
wijze van Jan Steen's.
Kan 't niet meer verbeterd worden?
Och, en vraagt me dat niet. Steller, die begon met Suikerbuyck en Mastentoppen, en toen jong was, is weerom wat ouder
hier, meer zijn veri en borstels machtig ... en ... hij gaat nog
ouder worden, nog verknappen - 't schoolschoone aan den
eenen kant, welk hem bijbJijft waar hij klein-werkt, in 't beschrijven is te zeggen en 't omramen, 't zelfschoone aan den
anderkant, welk hem eigengangs ontweimt waar hij breedwerkt, in 't verhalen namelijk, bei nog wat te wijd vaneen,
gaan wei voort"al mooier makkeren - mettertijd ... en gaandeweg ... zonder dat we ons daarmeemoeien. Onbeknuffeld, onbekneusd, laten we hem zijn bloeiteuitdoen. Stil, met ons! .. ,
Kunst aan 't kiemen kweekt vanzelf.
Ondertusschen is voor volkskennis en kunst hier-dit werkje,
reeds-vannuafaan, een schat : kostelijk zooveeltemeer daarhet
nog het volgende inheeft waarom. we 't met vreugde lazen.
Namelijk :
't Is een tijd ai, dat er in ons Vlaamscheland, leefde Jijk
een dubbel kunst : deze van West-Vlaanderen, deze van ... den
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anderen kant. Schier aanveerd is 't, dat er hier een eigen
schoon was, dailr een ander ookal eigen, vreemde aaneen; 't
eerste teerer, 't ander struischer. 't Voorste sprak in zoete taa!',
volkstaal eerder, groeitaal-haast - maar niet ongeschaaft daarom; - 't naaste in meer-gekapte taal, hoekiger en harder taal,
taal uit-overeenkomst-lijk bij « voornamen» aangenomen - en
daarom « beschaafd » ... geheeten; - met een strijd-haast tusschen tusschen beide. 't Was zoo jammer. Moest het eerste ondergaan? ofwei 't ander? Samensmeiting scheen onmogelijk! ...
Doch nu, ei! -'-- en, medunkt, deze is niet de minste reden
om de Brieven hoog te schatten - Steller, die van ginder kwam,
heeft nu hier-ons volk gezien;· zag het geren, hoorde 't uit;
leerde 't minnen, « 't eenze-hier »evenveel als 't zijne-ginder;
vatte 't op als mee-van-'t-zijne; en, «beschaafd» maar niet
onvolksch, schilderde 't in vlaamsche trekken ... hoewel westvlaamsch eenigzins, toch zoodanig· dat het overal zal
« vlaamsch )} zijn, algemeen en toch nog eigen; ... daar hij, op
zijn Breughel's - alzoowaar in taal als teekening - 't eene, 't
eigenvolksche-hier, samen met 't alviaamsche, 't ander, wist
opeen ineen te werken ... 't eene in 't doffe, 't ander duidelijk,
bei te gaar een lief gedoen.
Is 't een eersie stap tewege naar verzaming? naar gedooging van het volksschoon uit West-Vlaanderen onder 't ander;
enaanveerding van de volkstaal, opgemooid op zijn westvlaamsch, bij de taaJ van de {( voornamen» ... een verjeugdiging
van krachten met vermeniging van goed? tot versteviging van
Vlaanderen, van zijn kunst en ziel en leven.
'k Hoop het haast!
... Elke bevinde 't zelf, en leze... hope mee met mij voor
later, blijde-al, thans, om reeds een voorsmaak.
LODEWIJK DE WOLF.

BOOMENEERE.
Quasi Cedrus exaltata sum in Libano,
et quasi Cypressus in Monte Sian.
Quasi Palma exaltata sum in Cades ...

Ik ben geJijk de Palm, ik ben geJijk de Ceder! )'
Dit woord der Wijsheid past op U, Maria, schoon.
Ik leg het aan Uw' voet met Jentevreugde neder,
en make 't eigen toon.
«

Ik ken de Palmenwel, verhuisd uit hunne streken,
en 'k zie hun breede hand, de vingers uitgestrekt,
of pluimgewijze zie 'k hun slanke blat"en steken
al buigzaam-Iang gerekt.
Ik ken de Ceders wei, die lijken op ons' dennen,
maar wassen breed en zwaar en zwart, op Libanon,
en 'kjmochtuit Godes woord hun ouden groei erkennen,
in 't land der Oosterzon !
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Maar laat me aan ander loof en andre boomen den ken
wanneer ik droom van V, gij boomenschoone Maagd !
Laat eigen Vlaamsch gewas me U zinnebeelden schenken,
wiens bloei mijn hert behaagt.
Gij zijt gelijk de Berk, Gij zijt gelijk de Linden,
Gij zijt gelijk de Beuk, of, langs den waterzoom,
in 't zilverkleed - waar kan ik schooner beeld V vinden ? gelijk de Wilgeboom !
De Berk met blanken bast, die, rein en rank geschoten
in 't waaien van den wind zijn teer gebJaarte ruischt
en toch ondelgbaar staat in 't guurste land ontsproten,
waar schier geen boom en huist
Hij spreekt van V, 0 Maagd, van wezen reine en teere
wier stille schoonheid lokt de Hefde van ons hart!
maar die in kuischheid vast en blanke maagdeneere
elk laag gevoelen tart.
De Linde! Zoete naam die rnildheid zegt en ademt !
De Linde, die daar wuift, gekleed in reukgewaad
dat heinde en ver de lucht met honingdoom doorwademt
en 't al verheugen laat.
Gij zijt dat ! Milde Maagd die alles streeit en zegent
met eed'len deugdengeur en goedheid zonder end;
Gij die in elke ziel Gods liefde dauwt en regent
met zoetheid, ongekend.
Gij zijt gelijk de Beuk, de schoone, vaste, sterke,
die oprijst gaaf en recht van uit den groenen grond
en 't groene of bruine loof doet welven, Jijkter kerke,
de vouten, hooggerond.
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Zoo draagt ge Uw zorg alom, Uw voorspraak wijd en hooge,
Maria, en omgeeft daarmee de mensch en al ;
en geen die schuilt bij U, van Godes vaderooge
verworpen wezen zal.
Langs 't helder water staat het weeldrig wilgenloover
geschoten malsch en vei op ouden, hollen tronk,
of latende in den vloed zijn zilvre'n haargetoover
terneder, zwierig-jong.
Bij Gods genadestmom zijt Gij, 0 Maagd, geboren,
Gij geeft de reine ziel de bJijdste groeibaarheid ;
en zij die, harden dor, hadkracht enbloei verloren,
door U nog leven spreidt.

o reine, teere Berk, 0 Linde mild en zoete,
o Beuk met breede schauwte, 0 WiJg in 't Iieve groen,
Maria! 't Hert me klopt wijl ik in 't Vlaamsch U groete
en eere Uw' Naam mag doen !
Gij Vlaand'rens Moeder, Gij wier beeld door vrome handen
gehecht werd en gesierd aan menig' boomenstam
waar bloemen geuren, waar de keerskens pinklend branden,
en 't volk u bidden kwam.
En 't volk U bidden komt en nog zal bidden komen,
o Moeder! Mocht Ge nooit, wat ook er mag geschien,
verlaten 't looverdak van Vlaand'rens oude boomen,
noch 't U verlatell zien !
AL. WALORAVE.

OVER

«

EEN BOEK VOOR ONZE STUDENTEN }}

Niet onzelden is mij het volgende gebeurd en 't heeftmij te,lkel!male
'n gansch bijzonderevreugde verschaft: toevallig kom ik in aanvoeling
met de innigheid der ziel van iemand die mij, een stondeke te voren,
doodvreemd was; hij geeft miL onbewust, de gelegenheid te kijken en te
schouwen in de diepte van zijn genlOed, den polsslagte bespeuren die
de maat slaat van zijn grond-echt voelen en denken, vanzijne Hefde of
zijn haat, en het besluit van dit scherp inzicht in hem die mij nu niet
meer vreemd is, neen, wiens ziele-toonaard hetzelfde grondakkoord heeft
als de toon mijner ziel, het besluit welt op bij mij : deze heeft " I'Homme »
van Ernest Hello gelezen! En op mijn vraag: «kent ge de werken van
den roemweerdigen Franschman?» klinkt zijn geestdriftig antwoord :
" Of ik !. .. Hello heeft mij leeren denken, voelen en zien, mij gemaakt
wat ik ben! »
Ik heb, als vele anderen die in de kleine seminaries van Sint-Rochus
of Sint-Trl1iden de ·latijnsche klassen volgden, het uitnemend geluk ge·
noten den Zeer Eerw. Heer eyriel Wadeleux, zaliger en heiliger gedachtenis, tot leeraar te hebben. Hij was, nal:ir 't uitwendige, een leeJijke
mensch, met een vierkanten, veel te dikken kop, een breede, platte neus,
bijzienige oogen - die weI schoon en diep - inkijkend waren en waar
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altijd.als een vlammeken in pinkeIde als hij u bezag of tot zijne ieerlingen
sprak', doch die leelijk uitpuilden door hun dik geweende? schelen, achter
twee groote, ronde brillegiazen, vast gedrukt en aIs gevezen tegen de
ooghoJten. Maar zijn breedgewelfd voorhoofd en zijn veerkrachtige,
jeugdig-zwierige gang (rechts dezelfde als dien ik bij Guido Gezelle be~
wonderde toen hij reeds diep in de vijftigwas) verrieden den hoogen adel,
de. kracht en macht zijner buitengewone zie!. Deze ziel wasaIs -een steeds
laaiendegloed, uitstralend over elken jongeling dien Wadeieuxtotleerling
had, de juiste maat van licht ;en warmte die hij kon dragen. Professor
Wadeleux bezat de kunst - door zijne machtige Hefde - om uit den
minstbegaafden jongen die zich 'aan hem wou toevertrouwen, iets schoons
te doen groeien en bij den hoogbegaafde een heerlijkheid van bloei te
verwekken. Al die onder zijne leiding gestaan hebben, dragenin huuziel,
envoor hun leven, helschitterend of dof-gloeiend naar den aard hunner
vatbaarheid, een onuitbluschbare vlam, ontstoken aan den laaienden
gloed van den eilaas! ill te vroeg opgevlogen geest van hunnen onVergetelijken leeraar. lk herken de "Wadeleux-mannen »aan hunne spraak,
aan de wending hunner gedachten, aan de geestdrift die zij, ook op lateren
leeftijd, behouden voor al wat hun aie buitengewone zielenvormer als
goed, schoon en edel v66rhield ... Enwel, gelijk Hello en Wadeleux de
innigheid van lezer of ieerling geijkJ hebben met een merk datonuitwischbaar bJijkt te zijn, zoo zal, naar mijn vaste overtuiging, Excelsior! (1)
het nieuwe "boek voor onze studenten» doen bij onze opkomende studeerende dietsche jongelingschap.
Men zal later de mannen die het boek verbruikt hebben als de zielespijs hunner jeugd kunnen noemen: de Excelsior-mannen !

Wat 'n zegen voor,onze jongens, in dezen nieuwen iijd, isdit werk !
Mijn goede pater Martinus BaIlings, ik weet datgij zeer ongeern
vernoemd of geprezen wordt, maar ge :wIt het mij toch nietkwalijk nemen
dat iemand die uvan jongs af gekend he eft en lang vermoed wat er uit
(1) M; Ballings, S.]. Excelsior !Een boekvoor studenten. Prijs: per
exemplaar: 3,75 fr. - per 25 ex.: 3,25 fr. - per 50 ex.: 2,75fr. -Uitsluitend tebestellen bij den Eerw. Pater Ballings, Retraitenhuis, Aiken,
(Limburg).
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u zou groeien, nu, God in 't openbaar bedanke en love over die heerlijke
vrucht uwer apostelziel, over dat eerste {( papieren kind« gelijk gij 't zoo
ootmoedig heet.
Dit kind, ja,had wei papier noodig om zich te kunnen uitspreken,
maar het is de levende galm van uwen fijnen, schranderen geest, van uwen
snedigen {( humor " - is die niet de lach van een groote ziel vol Hefde en
die vee I gel eden en overwonnen heeft? - de vrucht van diepernstige
en tevens hoop volle levensbeschouwing gestaafd door veel nadenkenen,
geloof ik, door zeer veel eigen ondervinding ...
Uw {( papieren kind» ieeft, onsterfelijk, en zal doen leven !
*

¥ •

Wie weet en ondervond er niet, bij zijn zelven en bij zoovele anderen,
eilaas ! dat de allergrootste kwaal der mensch en van dezen tijd en meer
bepaaldelijk del' mans-menschen, de karakterloosheid is, de lamlendige
zwakheid van wi! !
Het we I'd aI dikwijls verweten aan Zijne Hoogmogendheid den man
van Dnzen tijd, nog meest door de vrouwen, die de gaaf bezitten te
ki.mnen lezen in den grond del' ziel zonder daartoe veel redeneering noodig
te hebben, dat de mannen, die felle jannen, niets meer kunnen, niets meer
doen, omdat zij geen mannelijken wjJ, geen karakter en hebben.
Riep Gezelle hun al niet toe, met bitterheid, over vijf-en-twintig jaar ?
Sa, rokt u wijd en dempt dat haar,
dat wilt uw' lipkens eeren;
of, zijt gij mans, zijt mans voorwaar,
geen mans in vrouwen kleeren !
Moest men eerlijk het verschil opmaken tusschen de som van degelijken nuttig hooger werk door de vrouw van onzen tijd geleverd, met
die van de {( prestatie >;. der mannen, ei! de uitslag der rekening zou zeer
beschamend zijn voor het mannelijk geslacht... ze zouden de broek moeten ... afstaan !
Want men gaat nu tach niet beweren, zeker, dat de sport-oefeningen
allerhande, zoo hevig nagejaagd in de laatste jaren, aan de hoogere vorming der mannen, aan de ontwikkeling van geest, wi! en hart zooveel
gebaat hebben dan aanhunne armen - beenen - en borstspieren ?
Ik vrees dat er niet veel te verhelpen is aan dien erbarmelijken toe-
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stand bij de volwassenen en ook, dat de ontzenuwende werking van den
langdurigen, rampzaligen oorlog (aan dezen kant vanhet front toch) de
kwaal der willoosheid eerder verergerd dan verhoipen hebbe.
Wat daar van zij of niet: onze hoop berust op de groene jeugd, op
de bloem van ons Land die nu in bot staat: zij moet het Land redden,
uit de verzinking opheJpen! Daartoe is het volstrekt noodzakelijk dat zij
wille, die jeugd, dat zij leere willen, - dan za! zij kunnen !
Door Gods Voorzienigheid werd er voor gezorgd dat onze opkomende
jongens, de studeerende jeugd onzer seminaries en colleges der dietsche
streken, een boek bezitten dat hen zal leeren willen, en dat willen wat
hun geest en hert zal ridderen tot de daden die ons Volk en Land weer
moetengroot en schoon maken in de nieuwe, reeds aangevangen tijden !

..
Gansch het boek van Pater l3allings werkt deze grondgedachte uit
tot in de bijzonderheden die zulke grootsche opzet mag vereischen : « Studenten, die in de jaren zijt dat gij moet gaan kiezen welk leven gij zult
leiden en naar welk ideaal gij het zult richten, z66, mijne jongens, zult
gij denken en doen om mannen te worden met een wil, een onwrikbaren .
wil en die gericht staat naar het eenig ware, hooge, schoone menschwaardige ideaal : door-en-door christene mannen te worden! »
« Excelsior» is verdeeld in twee deelen, elk mettien afzonderIijke hoofdingen, allemaal dekkend even prachtige betoogen rond de hoofdgedachte
van het werk.
Ik schrijf die hoofdingen af, zoo prikkeJend voor de nieuwsgierigheid
der jeugdige lezers en nochtans veel minder beloven d dan zij geven :
Hetideaal.

1. Excelsior! 2. God in de natuur. 3. God alleen.
Het nastreven van 't ideaal.
Door Nederigheid :
4. Hooge spits eischt diepen grondslag.
Door Gebed:
5. Bidden. 6. Goed bidden.
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Door wi!skracht :
7. Hij wist het niet. 8. Gabriel. 9. Schatting der wilskracht. 10. Hoe
den wi! gevormd ?
2de Deel : Stof tot wilsvorming.
Inleiding. - 1. Wrijving. 2. Menschelijk opzichL 3. Zwijgen. 4. Gehoorzaamheid. 5. Studie. 6. Rechtzinnigheid. 7. Vergeving. 8. Matigheid.
9. Gedachten. to. Vacantie.

't Is voorwaar geen kinderspel aan jongens van rond de twintig, de
ernstigste en de hoogste waarheden op te dienen, zoo dat zij ze kunnen
en willen slikken.
In dien levenstijd twijfelt de jongeling aan alles, uitgenomen aan zijn
eigen-zelven! Wee den meester die voor hem een preektoon aanslaat!
Hij doet hem meer kwaad als goed, al hield hij hem de hoogstheiligste
waarheden voor !
Maar de schrijver van Excelsior kent zijn volk, hij weet hen te pakken, als ware hij nu een hunner makkers die hunnen trant voert, hunne
taal spreekt, maar dien zij wei moe ten aanhooren en eeren als... een
eersten «klepper » onder hen.
Elke opwerping die immer kan voortkomen uit den bedilgeest, voortva rend zelfvertrouwen, het overmoedig omver gooien van al wat zijn
voortrennen van onbezonnen, bloedrijk veulen wi! belemmeren van
denaankomenden jongen student, weet de schrandere Jezuiet vooruit te
brengen en te omkleeden met al het verblindend klatergoud waarmee de
jeugd ze omhangt, om ze dan neer te halen met eene behendigheid' van
redeneeren en eene onweersta.anbare welsprekendheid die den tegenspreker tot even groote overtuiging brengt van het tegenovergestelde zijner
bewering als hij daar even meende te voelen voor deze.
Hij weet zijne betoogen zoo te omtooveren met een poezij die 't
jeugdig gem oed wei moet verrukken, ze te dooraderen met zooveel fijnen,
gemoedeJijken spot en pakkenden humor, dat hij het lezen ervan, door jongelingen, maakt tot een genot zoo groot alsof hij ze rondvoerde in een
paradijs voor hunne jonge zielen ....
En ditt zal de wonderkracht van dit boek zijn: dat het de jongens
zalleeren liefhebben en hoogschatten juistaldatgene waar zij gewoonlijk,
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op hunne jaren, een heimelijken afschuw voor koesteren: de ernstigste
Ievensvragen, die zij weI steeds vermoeden in de dartele luchtigheid
hunner zie), maar die zij maar liever van kant laten, om te kunnen hunne
vrije driften botvieren zonder te veel gewetensbezwaar en angsten.
Ik heb {( Excel,sior »gelezen met meer spanning dan ik zou kunnen
ondervinden bij 't smaken van den boeiendsten roman.
Want er is iets ho()gst-tragieks en pakkends in den duchtigen strijd
dien de schrijver van dat boek aa:nbindt tegen al debegoochelingen die
de collegejellgd, ook de christelijk-opgevoede, dreigen af te stooten van
d.e steile baan van het « Christen Ideaal » •

.
'

¥ •

Ik zal het maar laten iets over te schrijven uit de 316 we1gevulde
bladzijden van Excelsior; ik zou voorwaar niet weten wat er uit te kiezen
als het beste ; alles in dit doordragen en afgewerkj boek is ... van het beste.'
Ais de Schrijver er iemand meent te moeten bijhalen om zijne betoogen te staven, gaat hij zelden of nooit tot iemand minder als Vondel,
Gezelle, Sint Augustinus .... En die grooten doen II waarachtig zijn eigen
werk niet minachten ; hij mag met en nevens hen staan ermee.
Is dat nu geen dubbele vreugde, te mogen getuigen: dit werk is niet
aIleen doorgoed gedacht, het is bovendien buitengewoon goed geschreven.
En, zoo het print zal slaan, ook op den stijl zijner jonge lezers, hen
zalleeren kort, krachtig, pittig en ... blijmoedig schrijven, wei, dit levert
het bewijs dat men, al schrijvende over' zedelijke, godsdienstige, hoogsternstige zaken, ook kunstwerk kan leveren en dat dit laatste geenszins
schaden kan, weI integendeel.

..

Eerw. Heeren leeraars en bestierders, allen, van onze Vlaamsche
Colleges en Seminaries; Heeroomen van lustige en gezonde vlaamsche
neefkes die de klassen van poesis en rhetorika volgen, of van studenten
op de Hoogeschool en jonge levieten der Groote Seminaries; verstandige
Vaders en Moeders van studenten, die dit leest, laat niet na met een
. « Excelsior» te besteken al de jongens die gij liefhebt en uit wie gij iets
schoons en goeds en groots wilt zien groeien.
Het boek is overigens spot-goekoop. In dezen tijd waarin vele peperdure boeken en boekjes uitkomen die weiriig of niets beduiden, zou een
ernstig Vlaming: .. 'n zonde begaan, zoo hij willens en wetens de gele-
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genheid verwaarloosde om, door dit boek, dat goud .en meerdan goud
weerd is, dat een ware zegen is voor ons dierbaar Vaderland, onze jeugd
op te voeren naar de vrije, blije, reine hoogten van het leven !
Mijn exemplaar draagt de verblijdende aanduiding: derde duizend.
Ik hoop eens te mogen lezen op een volgende uitgave van Excelsior:
" 20e en 30e duizend ! » en dan zal dit werk nog niet genoeg verspreid
zijn naar mijn wensch en zijn verdienste.
Wanneer men, na de aanwakkeringen tot een hooger leven van een
Kardinaal Mercier in zijne liefde-boodschappen tot de priesterlijke zielen,
van een Dom Columba Marmion in zijn levenwekkend boek« Le Christ,
Vie de l'Ame» dat reeds tien uitgaven beleefde binnen twee jaren, een
boek voor de jongens 'lijk « Excelsior» mag begroeten als een derde kostbare gave Gods voor ons Landeke Lief, dan kan men voorwaar spijts alles,
niet anders dan ... optimist zijn en blijven !
AUG. CUPPENS.

OVER LETTERKUNDE.
De Dude Waereld. Het Land van Zarathustra~
Romantisch Epos ull Oud-Perzie benevens· het
Boek der Toelichtingen door Is. Querido. Koningen. Tweede druk. Amsterdam, Sc/zeltens en
GWay. 1919.
Heb ik het aan mijn westersche koelheid te wijten misschien, dat het
donderend applaus; waarop Querido met zijn « Koningen ", door schier
het heele nederlandsche litera ire gild ·.verd onthaald, me eerder een beetje
op sceptische stemming joeg? En ik durf haast te verzekeren, dat er, op
dit stuk, weI meer anderen waren van mijn soort. Kan 't wei anders ?
't Zou toch immers deeerste maalniet zijn, dat de .voormannen der
kritiek, bijna eenstemmig, een schrijver een diepen eere·saluut brengen,
- om nu niet te gewagen van de vele keeren, dat zij hem,. van meet af
aan, de onsterfelijkheid verpandden - terwijl het, met het zoo hoog
opgetroonde werk-zelf, heelemaal verkeerd uitloopt. 't Ware inderdaad
een leerzame pret eens na te slaan, hoe dikwijls Kloos bijv., over altijd
weer dezeIfde lang-uitgerafelde bespiegelingen heen, - Homeros, Plautus,
Dante, Shakespeare, Vondel, Goethe, Schiller, Potgieter en meeranderen
nog, worden natuurlijk bij de zaak betrokken - met een paar volzinnetjes,
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den eersten besten debutant in de nederlandsche letterkunde, al dadelijk
tot een wereldberoemdheid uitriep. Als men dan even overweegt, van hoe
weinig uitverkorenen uit vroeger eeuwen, de namen voortleven en de
werken gelezen worden, zet men al seffens een bedenkeIijk gezicht op !
Edoch, waar het Querido geldt, - een schrijver, wi en achter den rug
een heel merkwaardig literair verleden ligt, waarin niet aIleen van geniale
scheppingsdrift, maar .ook van geniale scheppingsdaad getuigenis werd
afgelegd, en die overigens naar eigen verklaring ({ gruwt van succesnajagerij ", - mag die voorloopige sceptische stemming de bijblijvende
niet zijn, maar hoeft plaats te maken voor de ruimst-mogeJijke ontvankelijkheid, welke wars van aIle verderfelijk a-priorisme, niet beter wenscht,
dan scherp aandachtig toe te luisteren en spontaan verrukt te bewonderen !
Mag kritiek wei iets anders wezen, dan liefde die begrijpen wi! ?
*
••

Voor enkele jaren verklaarde Querido, in een intervieuw, aan Andre
De Ridder, dat hij zinnens was zijn Amsterdamsch Epos: De Jordaan
- waarvan tot hiertoe twee deelen verschenen - tijdeJijk te onderbreken
en den voorkeur te geven aan een ander werk,
dat hij toen nog niet te
I
betitelen wist. (1) Met zijn treurspel-in-verzen {( Saul en David» was hij
op den weg del' Oudheid geraakt; dien zo~ hij zoo gauw niet meer verlaten. Met « wonderJijk-mystieke en heilige ~andoening » had de Oudheid
I
hem immers aJtijd vervuld.
Geen wonder dan, zoo Querido zich hevig aangetrokken voelde tot
(1) Bij « Koningen " behoort een ({ Boek der Toelichtingen, haast
zoo omvangrijk als het Epos-zelf. bit laatste beslaat 347 biz. (groote
lettertype) het kommentaar loopt over 163 biz. (kleinere type).
Wat de schrijver ermee bedoelt? «Ik wi! vooral geven een kenschetsing
en een geesteJijke omschrijving van mijn taak, naast beschouwingen en
meeningen, en deze volzfn bij volzin mijrie vijanden en vrienden met
gelijke openhartigheld onder de aandacht br¢ngen ». Wat « de geestelijke
omschrijving " van Querido's taak betreft, iverzenden wij den lezer gedurig naar dit B. d. T. ; zijn « beschouwihgen en meeningen » echter
beelden een worstelperk uit, waarin aIleen sp¢cialisten zich wagen kunnen.
Het wi! ons nochtans voorkomen, dat in zake exegese bijv., Querido's
uiteenzettingen scherp radikaal gekruid zijn. -
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het machtige Perzie-van-voorheen, datin de wereldgeschjedenis zoo'n
voorname rolheeft gespeeld. Daar verzamelde hij de stof voor een historischen roman. Als vanzelf, bood deze zich aan, onder den vorm der
geschiedenis van het boek Esther. Ik wilde, zegt de auteur, geven:
« de groot-menschelijk en tegeJijk symbolisch te seheppen Hebreeuwenfiguur Mordechay, het leven van Xerxes (den Bijbelschen Ahasveros) den
Amalekietischen Haman en de teedere jodin Hadassa» (B. d. T. bIz. 354).
Doch, onder het naspeuren van allerlei bouwmaterialen van geschiedkundigen, mythologischen en godsdienstig-psychologischen aard, schoof
Querido's horizont al wijder en wijder open. Van het voorloopig-te-enggebleken plan, werd dan ook, al heel gauw, afgezien, en de .hoofdtitel :
«.Het land van Zarathustra. Romantisch Epos uit oud-Perzie » verwisselbaar geacht met dien anderen: « De Oude Waereld ».
In den schrijver was de hegeerte gerijpt, om het heele oude PerziiHe
beelden, tegenover Klein·Azie, Aegypte, Hellas, Israel, en Syrie; het stond
dan eindeJijk vast dat zijn hoofddoel zou wezen : de herschepping van het
oude Perzie in hoogsten bloei, door Koning Darius, zijn zoon als hoogste
erfwaereld-monarchieachtergelaten,tot het verval onder Xerxes, met
daaromheen: de waereld en de figuren van het Xerxestisch tijdperk in
Aegypte, Anatolie, Hellas en Israel.
Van di! romantisch epos, zoo breedopgevat, is de omvang nog niet
te bepalen; wij hebben hier het eerste deel « Koningen » voor ons Jiggen ;
meer andere zuHen volgen; dat daarmee sJechts zeer langzaam kan
gevorderd, Jigt voor de hand, als men even overziet wat 'n kolossaal
materiaal, aileen voor dit eerste deel reeds, werd verwerkt. Oit wat een
baaierd moest hier orde klaren !
De schrijver bestempelde zijn werk met het woord: « roman tisch
epos ». « In waarpeid, bekent hij elders, weet ik voor dit werk geen titel
te vinden. Hoewel een verhaal, is het toch geen roman te noemen. Hoewel
episch, is het toch geen epos te noemen. Hoewel dramatisch, is het toch
geen tragedie te noemen. Want ik geef naast persoonsbeelding, de z. g.
menschen-schepping, terzelver Hjd volkerenbeelding en het gebeuren van
geheele historische tijdperken ». (B. d. T. biz. 356 en vlg.). Om Godswil,
vraagt de ietwat-wrevelige lezer zich af, hoe is het dan te noemen? De
naam doet eigenlijk weinig ter zake; alkunnen wij dit werk gereedelijk
rangschikken onder de oude overgeleverde rubriek: historische roman.
Met de gewetensvolle nauwgezetheid van den geschiedvorscher, heeft de
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schrijver, aIle mogelijke historische dokumenten nagesnuffeld en uitgeplozen; de herschepping van zijn materiaal, is deze van den romankunstenaar d. w. z. van den kunstenaar, die de legendarisch-historische
stof geheel heeft omgewerkt als dramaticus, visioenair en mysticus en
ook met het indringingsvermogen van denmoderneti. psycholoog.
Geschiedenis en roman: twee begrippen, welke in den grond zoo wat
overeenkomen, als duivel en wijwater. Waar geschiedenis hoofdzakelijk
is: accuraat-juiste weergave van, voor den gang der wereld belangrijke,
feiten, zooals deze zich, werkelijk of vermoedelijk althans, voordeden;
daar gaat de roman, vooraf en vooral, met de fantazie van dim schrijveren
de uitgebreidheid van zijn seheppingsvermogen te rade. Voor den historicus
is het feit-an-sich een doe], een uitkomst en dus een eindpunt; voor den
romansehrijver is het niets meer dan een middel, een uitgangspun:t van
dieper omwerking. De historicus mag er niets van het zijne ondermengen,
hij zal buiten de objectieve waarheid nietom; de romansehrijver moet er
van zijn eigen fantazie- en gevoels-kapitaal bij sehieten.
Nooit gaapte tussehen historie en roman, laat staan kunst, dieper
kloof dan juist in het laatste kwart der verstreken eeuw. Onder duitsehen
invloed, was de gesehiedenis,hand over hand, tot een herbarium verdord.
Alleenkunst vermeit zieh in den laehenden bios der rozen; gesehiedenis
heeft te wezen: wetensehap-:wnder-meer, en die kan het wei stell en zonder
geurende bloemen, tenslotte toeh maar overbodige stijl-tierlantijntjes!
« Men ziet, beweerde Friun in zijn reetoraatsrede (1878) de eigenlijke
roe ping vanden gesehiedkundige in het schrijven van eensierlijk en
boeiend verhaal ; met andere woorden men verlangt van den geleerde dat
hij zich een kunstenaar betoone. Hij is tot niets verplieht dan om geleerd
te zijn. " nit was. Cobet naar het hart gesproken : ook voegde hij er aan
toe: « de zaak is dood-eenvoudig en het was altoos ook mijn opinie: om
een goed historieus te wezen moet men een goed philoloog zijn. »
(Hoe gaat men, bij 't lezen van zulke eigenwijze zetten, den philologen
haast hun « dood-eenvoudigen » kijk op de dingen benijden!) Werd
Godefroid Kurth niet voor de voeten geworpen, dat hij er een te sierlijken
stijl op nahield en daarmee zijn wetensehappelijke ernst in twijfel getrokken?
Doeh - het tij verliep, de bakens werden verzet. Gelukkig werd
ingezien, dat men op een dood spoor versukkeld was, en dat de gesehiedenis, ook tot de literatuuf behooft, ook kunst zijn kan, zonder iets van
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haar streng-wetenschappelijk karakter. - dat vooral afhangt van de
methode welke zij er op nahoudt - in te boeten. Geschiedenis is dus niet
uit de kunst te schakelen; een gistorische roman in zijn geheel, nooit bij
de wetenschap in te lijven.
Een historische roman is dan in de oogen van velen, een zeer
hybridisch iets : « quelque chose qui ne sera, j'en ai peuT; ni du roman ni
del'histoire ou plutot qui sera de l'histoire, si vous y cherchez Ie roman,
maisqui redeviendra du roman si vous y cherchez de l'histoire ». Aldus
Brunetiere 0), wien het hier hoofdzakelijk ging, om de naturalistische
strekking in den historischen roman te veroordeelen, en die overigens,
wei eens in verlegenheid gebracht, bij ontstentenis van doorslaande
argumenten, met zijn vinnig paradoxen-paardje over de moeilijkheid
heen te wippen wist. Men kon hem hier dan ook op staanden voet
antwoorden : tot de historische wetenschap, behoeft een roman hoegenaamd niet te behooren, en of een roman tot kunst gedijt, hangt
uitsluitend af, van de scheppingsgave van den kunstenaar, en niet van
het genre zelf.
Hoe heeft Querido den historischen roman opgevat?
Om den historischen Xerxes aileen, was het den schrijver niet te
doen, m. a. w. Querido, was er niet op uit, om, uiterst-nauwkeurig,alleen
dat van de Xerxes-figuur uit te beeiden, wat hem door de overigens zeer
weigerige geschiedenis werd aan de hand gedaan. Zeker, de historische
gang van het uiterlijke leven, en de verschijningsvorm, waaronder de
dingenzich openbaren, zijn de waarheid. of waarschijnlijkheid trouw
afgekeken.En dit m6est zoo. « Bij de grootste intuitie toch, bekent de
schrijver, moet de man die de Oudheid in beeld brengt als tragedie, als
roman, als epos, bestudeeren de bouwkunst van het tijdperk dathij
beschrijft en van wat daaraan voorafging, en niet bij een volk, maar bij
verschiIlende volkeren; de krijgskunst, de philosophie, de Ietterkunde,
de kunst in het algemeen, schilder- beeldhouw- cierkunst, magie, mystiek,
de heele cultuur: en maatschappij, geschiedenis, fiet karakter der godsdienst-ieeren, de beschavings-geschiedenis, de geschiedenis der ooriogen,
(1) Cfr. Le Roman naturaliste, biz. 77. Ietwat hooger (biz. 59) schrijft
hij: « Je ne serais pas plus embarrasse de defendre que d'attaquer ce
genre un peu passe de mode aujourd'hui. Ce n'est pas un genre faux, c'est
plutot un genre neutre ».
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de mythologie,de rhetorika, de wetenschap en de algemeene geschiedbeschrijving. Thucydides is hem even welkom als Herodotus, Xenophon
zoo goed als Hecataeils. Hij moet de wegen bestudeeren van de oude
diplomatie en de oude veldheerkunst. De kennis der kleedij uit alle
tijdperken is hem om beurten een marteling en een wellust. Want op
zekere oogenblikken is de kennis van de Vendidad, van de Yasht, vande
Zend-Avestai'sche leer in haar meest verborgen, diepe, mystische beteekenis, voor zoover de schepper deze zelf door zijn eigen visioenair
vermogen vermag te doorleven als geestelijke realiteit, voor hem niet
belangrijker dan de kennis van het alledagleven in de Oudheid, van de
wijze waarop de akkers wierden bevrucht, canal en doorgegraven en
rivieren bevaren, de gouden tarwe wierd gemaayd en geoogst ; bruggen
wierden geslagen en vestinggrachten gedolven. En toch kon hi] slechts
een uiterst luttel deel van zijn kennis toepassen. Voor het gebruik van
een kleine gebeurtenis, moet hij soms zeer ingewikkelde en uitgebreide
werken lezen om den technischen samenhang te behouden » (B. d. T.,
biz. 376 en vlg.). En hiermee beantwoordt Querido ten volle, aan den
eisch door Dr Prinsen, in zijn essay « De OUde. en de Nieuwe historische
roman in Nederland ». (Sijthoff, Leiden, 1919) gesteld, aan alwie, het
aandurft - een verlokkende taak, is 't zeker niet! - een historischen
roman ineen-te-steken: « Hij make gansch een tijdperk uit het verleden
weer levtnd, in den vollen rijkdom van al wat er in omging, idealen en
vooroordeelen, zeden en gebruiken: hij geve voor een oogenblik de
ilIusie, dat we tijdgenooten zijn van een voorbij gegaan leven, van een
vergeten beschaving. Dit is niet te bereiken enkel met dichterlijk gevoel,
met het pure beeldend en componeerend vermogen; dam'voor is grondige,
wei bewuste kennis noodig, die de kunstenaar in den regel wei niet langs
eigen wegen zal gaan opsporen, maar bij den historicus zoe ken en vinden
moet » (biz. 1).
Maar vol staat dit alles, om nu werkelijk een kunstwerk te scheppen ?
Heelemaal niet. «De bestudeering van woningen en bedrijven, huwelijk en
opvoeding; levenswijze en staatsvormen, goden- en eeredienst, mystiek
en mysterien, bouwkunst en muziek, epos en tooneel, taal en wijsbegeerte ;
kennis van tempeis, priesterieven en feesten .... dat alles moet zich oplossen in dit eene groote: een kunstwerk van hartstochtelijken, hevigen ernst
een boek van brandende menschenliefde, een boek van prophetische
bewogenheid en openharingen, een boek van het Oosten, een boek van

OVER LETTERKUNDE

467

de ondoorgrondelijkheid der menschenziel )} (8. d. T. biz. 377).
Eerst moet grondig geweten ; dan kan de fantazie, « bron der hoogste
waarheden ", vrij haar gangen gaan in 't herscheppen van dit pijnlijkingezameld materiaal. (1)
Historische getrouwheid aileen, is niet voldoende om een werk tot
kimstwerk te adelen. Of staan de archeo\ogische romans van George
Ebers hooger dan de speJen van Shakespeare, welke met de geschiedenis
soms zoo'n vermakelijk loopje neemt? En toch «wie maakt er Shakespeare
een grief van dat hij .schepen laat stranden op de kusten van Hongarij e
en van honderden oogenschijnIijke dwaasheden meer" (Prinsen op. cit.
b!' 7).
Wie zat in den historischen roman, de werkelijkheid het dichtst op de
hielen: Manzoni, Walter Scott of Victor Hugo? en wie bracht het tot het
ingrijpendste kunstwerk? {( De gevoelsdj~pte. zegt Querido, waarin de
schrijver het leven der oudheid omsloot, is nooit dieper te maken door
een kennisvermeer~ering van uiterlijk-historische feiten». (B. d. T. biz. 370).
lmmers, zijn esthetische waarde dankt de historische roman vooralaan
het vitale vermogen tot het indringen in de verschillende menschensoorten en menschenkarakters, menschenbegrippen en menschenontweringen,
ontstraalt aan de meestwezenlijke en essentieele scheppingsmacht van den
verbeeldingskunstenaar zelf.
Het komt er voor den kunstenaar, vooral op aan, om schoonheidsemotie te wekken, door het schepp en van levende menschen - juist
doordat de kunst ieven schept, bren~t ze vreugde onder ons - en in den
levenden mensch het zinnebeeld van zijn eigen wezen.
De grootste keizerrijken werden door den tijd vergruizeld, maar uit
de puinen opgerezen, leeft eeuwig voort, de ziel van het volk dat er eens
juichte en weende, Hefde en leed ! Maar laten wij hier nogmaals Querido
zeit aan het woord, om zijn kunstinzicht scherper te omIijnen: « Mijn
drang is nooit en nimmer geweest enkel uiterlijk- en realistisch-getrouwe
menschfiguren te scheppen, doch wei wezens te beelden die de persoonlijk-menschelijke eigenschappen hebben van een bepaaJd individu, doch
(1) Nergens in « Koningen » wordt men iets gewaar van het worstelen
van den schrijver met zijn materiaal. Ook is hij er nooit op uit, om
pedantisch-verwaand, door het ophalen van kleine, moeizaam-opgespeurde, details, den lezer te overbluffen.
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vooral algemeen-menschelijke, zoodat de heele soort vertegenwoordigd
. en geteekend wordt waartoe ze behooren, en in wie graadsgewijs aile intellectueeie, sensitieve, emotioneele en religieuze eiementen, anders als
afzonderlijke verschijnselen gebeeld, nu vereenigd zijn_ Mijn eenig doel
was en is altijd wezens te beelden in wi en het levensverschijnsel zich
openbaart. Bijvoorbeeld de Jiefde in een verliefde, de jalouzie in een
jaloersche, doorleefde psychologische realiteiten dus, voor menschelijke
karakterbeelding, de zuiverste uiting van een objectiveerenden dramaticus, Dus nlet het verschijnsel in zijn aigemeenheid afgeleid uit de
waarneming en los van de menschelijke gestalte. Dus niet de liefde of de
jaloezie abstract en symbolisch, een gemoraliseerde allegorie of zoo iets,
maar de hartstochten en aandoeningen groeiend uit het menschelijk-innerlijk, uit het diepste menschwezen ». (B. d. T. biz. 361).
« Het is een gave van het genie, erkent Dr Prinsen, het algemeen
menschelijke, het grootsche en "geweldige, zoo weI als de teerste gevoelstrillingen in de tragedie humaine onder welke vormen ep welke tijden ook,
te voelen, te zien, te grijpen en uit te beelden met middelen die altijd treffen, die altijd leven van innerlijke wRarheid » (op. cit. biz. 7).
Het « ewig menschliche » dus naar voor te brengen : dit is de taak
van den kunstenaar. Immers " bij aile .verschil van ras en taal, zeden en
gewoonten, blijft de menschelijke natuur overal zichzeive gelijk» - met
dit laatste volzinnetje, won het de artist,Querido van den socialist-Querido,
die er met Marx op nahouden zal, dat het begrip aIgemeen-menschelijk
een onding is, vermits iedere materieele sociale verandering noodzakelijk
weer een heel andere geestelijke beweging in 't gedrang stuwt.
Bij Herman Gorter ging hetandersom: dien werden de historischmaterialistische theorieen te machtig, en worgden in hem voor immer den
pracht-dIchter, welke in zijn «.Mei» over de wereId liet uitvlokken :
"Een nieuwe lente en een nieuw geluid ».
EvenaIs de schrijver van « SaIambo. dien de NederIandsche auteur
meermalen met diepen eerbied citeert, is het Querido vooral te doenom
voort te brengen: «une reuvre d'imagination, ou lesens du passe se
combine avec Ie sens general de la vie» (1).
(1) Uit een geestdriftige, f1inke studievan Louis Bertrand over « Gustave Flaubert » (Mercure de France. Paris 1912) biz. 73. De schrijver van
«St Augustin» kondigde zooeveneen nieuwenhistorischen romanaan :
« I'Infante ».
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Beiden stelden zich ten doel, en komen er voor uit, om typen te
schepp en : «c'est Ie permanent, c'est ce qui ne meurt pas, c'est ce qu'i1 y a
d'eternellement humain dans I'homme qu'i1 (s) s'efforce (nt) de saisir et de
traduire par (leur) art» (Bertrand, bIz. 154).
Zij aanschouwen de wereld «sub specie a:ternitatis» : al de dingen
dus in hun eeuwig heden. Maar als hoofdeisch staat toch immel" vooraan :
« iI faut faire it travers Ie beau, vivant et vrai quand meme » (0. Flaubert).
Wien is het niet opgevallen, dat zulke Jiteraire lE~uzen, een rechtstreekschen terugkeer vieren tot het klassieke ideaal in de kunst ? hetwelk er toch, in eerste instantie, groot op gaat, om uit te beelden : het
eeuwige mensch en-type, los van aile maatschappelijke of welke andere
bijkomstigheden ook? En moet er tevens op gewezen, hoe krachtig, het
herscheppen van antieke stof, dit klassiek ideaal in de hand werkt?
De moderne toeschouwer ziet aileen nog van de oudheid, wat er essentieels,en dus blijvends was in haar leven; al het accidenteele brokkelde met den tijd weg; aileen het eeuwige uitzicht bleef. Dit eeuwige
uitzicht, vast te Jeggen in het kader van den modernen roman; levende
menschen te doen bewegen op een historischen achtergrond; «fixer un
mirage antique avec les procedes du roman moderne »; ten slotte:
geschiedenis en fantazie, zoo innig tot een schoonreidsvizie weten op te
lossen, dat men onder 't Jezen, noch aan geschiedenis noch aan roman
denkt, maar heel-en-al in beslag wordt genomen door het uitgebeelde
leven, ademend in de sfeer van het eeuwig heden; - zou daarin niet
gansch het kunst-credo van dell modern en historischen-roman-schrijver
besloten Iiggen ?
De oudheid uitbee\den, zooals de ouden zelven het deden, zal hij
niet ; dan Hep hij gevaar te verzinken in de conventie van het « schon dagewesene ». Overigens vatte hij zoo zjjn taav op, het Jiep heelemaal ververkeerd uit; een schrijver-van-thans staat tegenover natuur en menschen,
immers heel anders dan een·uit-de-oudheid.
Werd reeds van Flaubert getuigd, dat hij in de oudheid voornamelijk
zag en bewonderde : « ses epoques les plus intenses, les plus turbulentes,
les plus melees ... chocs de peuples, grouillements cosmopolites ... (bIz. 46)
(ce qu'elle) a d'enorme et de monstrueux - sa flore, et sa faune exube .
rantes, son grouillement humain , si voisin de l'animalite, ce qu'iI y a de
baroque et de bizarrement contraste dans ses moeurs comme dans ses costumes, mais par-dessus tout la frenesie de sa c.ouleur et Ie f1amboiement
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de sa lumiere. » (Biz. 61 en vlg.) met tenminste evenveel grond van waarheid, is dit alles op Querido toepasseJijk.
Er ware inderdaad een belangwekkend parallel te trekken, tussch.en
Querido en F\aubert. Beiden uitteraard~lyrische temperamenten, hatende
om te scherpst « de niet-wijkende perspectief van het schellichtend tegenwoordige » en toch schrijvende : de een « Madame Bovary » en « Bouvard
et Pecuchet », de andere «Levensgang» en « De Jordaan» ; opgaande in bewondering voor de oudheid en scheppende et!nerzijds « Salambo » en
<: La Tentation de St Antoine ", anderzijds «Saul en David» en « Koningen » : walgende aile twee van d; walgeJijke werkelijkheid die zij walgelijk ten. tooneele brengen; begeesterd «door de gouden sagen-nevelen
rondom het verleden " welke, vooral Querido, in zwijmelende stijl-extase
opvoeren.
Hier rijst dan als vanzelf de vraag, of het voor een schrijver, om het
even is, welke stof hij ter verwerking uitkiest. Geenszins, niet aile stof,
biedt een auteur het kolfje naar zijn hand. Daarentegen schijnen sommige
onderwerpen, als vanzelf weggelegd, om door een bepaalden schrijver
uitgebuit te worden. Maar niet allen, vinden het gouden sleuteitje, dat
hun de wondere tuinen van schoonslaapsterken ontsluiten zal!
Maakte 't reeds des lezers aandacht gaande, dat er tegenwoordig een
wondere drang bestaat - ook en niet aileen bij nederlandsche auteurs om den tijd van heden « den ontzaggelijken, luidruchtigen, die door den
e~rlijken kunstenaar in bezonkenheid nog niet kan worden nagegaan >} (1)
den rug toe te keeren en te vluchten naar het verre veri eden « om er geheel te loor te gaan in groote historische tijdperken» en er mee te maken
(1) Er werd geklaagd over het gemis aan degelijke ooriogsliteratuUf
in Vlaanderen en als «causa proxima » opgegeven : onze kultureele onmondigheid. Helaas, wie deze laatste te loochenen durft, is stekeblind.
Maar hier ter zake, mag weI worden de vraag gesteld, of eenig ander,
onder de oorlogsvoerende landen, reeds een djke oorlogsliteratuur bezit.
Wij meenen dat het antwoord niet dan ontkennend luiden kan, en de
reden ligt voor 't grijpen': de ijselijke wereld-tragedie kwam nog niet tot
bezinken in der kunstenaren gemoed. Ondertusschen haalden Ernest
Claes, August Van Cauweiaert, Cresar Gezelle, Fritz Francken, Jozef Muls,
Berto van Kalderkerke e. a. uit hun literair mars, werk te voorschijn, dat
er gerust zijn mag.

OVER LETTER KUNDE

471

een leven zooals « er geen stil, bedwelmenderen rijker » te vinden is. AIleen ten onzent, wat al uitwijkelingen naar het verre land der schoone
verbeelding: Van Oordt, Ary Prins, Marie Koenen, Albertine Smulders,
Van Schendel, Van Moerkerken, Van de Woestijne, Vermeylen, Timmermans,en onlangs weer: Stijn Streuvels met zijn «Genoveva van Brabant». Of
allen er in slaagden, om het verleden, als levend heden, op te tooveren,
laten wii hier in 't midden. Alleen om Querido gaat het, en van dezen
dient gezegd, dat hij met zijn « Koningen » zijn waren weg gevonden heeft,
en dat het een « via regia» is geworden.
Wij gevoelden het reeds bij het verschijnen van Querido 's eerste prozawerken - hij debuteerde immers, zooals men weet, onder deknaam
Theo Reeder, met een paar bundeJtjes hyper-sensitivistische versjesmet welk een ras-schrijver van buitengewone begaafdheid we te doen
kregen; aileen zijn niets-ontziende kopieerlust des dagelijkschen levens,
op 't kantje van het weerzinwekkende af, viel ons geweldig tegen. Ging
die kranige baas nu ook al meenen, dat kunst er maar is, om weer-te-geven-zonder-meer wat reeds bestaat? Voor duizenden jaren reeds ging Aristoteles deze thesis te keer.
Wij betreurden dan ook het zichweggooien van een prachtig talent, dat
eigenlijk buitenspoors geraakt was. Querido 's krachtig lyrisch temperament was niet gezet op angstig-nauwkenrige realiteitsuitrafeIingen ; daar
spoelde en spatte zijn bruischende schuimgekruifde stijl over heen en rukte den weerstandloozen schrijver mee, naar de draaikolken van het ergerIijkste pathos. Het bliksemgeflits van het geniale, doorrilde soms even het
nachtdonkere geklots dezer romantisch-woelige zee ; tot een majestatisch
zonnegouden golvengedein onder blauwen hemelkoepel, is Querido's proza eerst vervloeid, in dit zijn Jaatste grootste werk.
Was het Carel Scharten niet, welke indertijd beweerde, dat de ]oden
in de literatuur - en tot staving vanzijn bewering zette hij vooruit de
namen van Querido, Van Kampen en De Haan -- er een heel bijzondere taal
op naleven, en het den lezers, telkens weer, gaat alsof ze in een « wildvreemde woning » binnentreden: «(ze) staan er onwennig en een weinig
verbijsterd: al het on-eigene, het drukke schreeuwerige of overzoefe
maakt (hen) aanvankelijk ziek, en eerst als (ze) wat gewend raken, beginnen (ze) in het zoozeer oneigene het schoone te zien ». (1)
(1) efr. Kroniek der Nederlandsche Letteren 1916 biz. 31 en vlg. Amsterdam Em. Querido 1917.
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Afgezien ervan, dat de kritikus zijn kroniek inleidde, met de bekentenis eener «soms onbestemde, soms zeer duidelijke vooringenomenheid »
tegen de Duitschers en de loden, en daardoor zijn oordeel een luchtje
kreeg, - is het ons zoo bijster niet gebleken, dat we, in casu, met een
specifiek-joodsch te-kort-aan-taalgevoel te doen had den ; het geldt hier
voornamelijk een gemis aan zelf-beheersching bij den schrijver, en op dit
stuk kan zoowel een Semiet als een Arier het met zich-zelf klaar spelen.
Wei had de kritikus kunnen wijzen op andere typische eigenaardigheden
van de joodsch-artistieke psyche, die er vooral een meditatief-Iyrische
is. Wie met den Bijbel bijv. vertrouwd is, zal, literair-kritisch doorlezend,
meer dan eens getroffen worden, door het plots falen van de episch-plastische visie - sla er maar eens het allerschoonste « Hoooglied » op na en het vertroebelen ervan in uitbundigen en overbodigen woordenpraal.
Of staan we hier weerom te westersch-koel-oordeelend over oostersche pracht?
Met « Koningen » is de nederlandsche letterkunde een meesterstuk
tijker geworden. En meesterstukken kunnen we nu, pereeuw, gerust op
onzevingers tellen.
Hoever moeten we niet terug, in ons literair verieden, om iets op te
speufen, dat met het werk van Querido de vergelijking mag uitstaan ?
Zeker, sinds onze literatuur, in het Nieuwe-Gidssanatorium, een verjongingskuur onderging, mocht zij weer prat gaan op tal van werken, waarvan dient gezegd, dat men, om heerlijker poezie en gelijkwaardig proia
te vinden, tot de gouden eeuw moet terugkeeren. Of er daaarom wei reden
be staat om, af en toe, den loftrompet te steken over de wereldbeteekenis
van onze letterkunde, nu eenmaal definitief {( in de volkerenvaart opgestooten. is me steeds een vraag gebleken, waarop he: bevestigend antwoord, maar niet volgen wi!. Van Deyssel gierde 't uit, herhaaldelijk (1)
(1) Het lawaaierigst wei in een prospectus van {( De twintigste Eeuw »
(Januari 1905; ooordeel zelf;
<{ De Nederlandsche Letterkunde beleeft sinds jaren een bloeitijdperk
dat allengs zijn hoogtepunt schijnt te naderen. Naast onze schilderschool
bezitten wij een literatuur, die in wezen zeer zeker, zoo al niet volledig in
naam, aan het hoofd staat der wereldliteratuur. Al moge het nog niet zoo
aigemeen als weI wenschelijk,ware erkend zijn, wij voor ons weten dat de
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- zijn mond overigens stond op het juiehen als een ziener, en het schel<len als een vischwijf ! En Dr Prinsen doet er ook al aan. mee - (aan het
juiehen wordt bedoeld !) - in zijn flink « Handboek tot de Nederlandsche
Letterkundige geschiedenis » (1) dat men om de frissche taal, leest als een
roman, maar, waarin te betreuren va It, dat de socialist-in-hem den objectief-keurenden historieus telkens weer in subjectieveopstootjes wikkelt;
met de een-beetje-overal-ontwaarde, eeuwig-gehate bourgeois-moraal-voorstanders! Het heet daar, dat «onze letterkundige kunst van na '80, gegroeid is tot de volkomen gelijkwaardige van de contemporaine in het buitenland » (bIz. 650) en ietwat hooger: « daarbij behoeven we onze tijdgenooten niet te vergelijken met Hooft, Breero en Vondei, al houdt sommiger
werk het er wei naast uit ».
Laat staan - en daarom wordt het nog niet grifweg toegegeven, de
zet komt ons al te bedenkelijk voor! - dat misschien, deze of gene
moderne Nederlander, de vergelijking met Hooft en Bruro kan uitstaan ;
- wie het wagen zou, zieh te meten met de geniaie Vondel-figuur? Zal
Kloos het aandurven, Verwey misschien ? Gorter of Henriette Holst- Van
der Schalk of wie dan?
En dat de nederlandsche Iiteratuur-van-thans, in een adem zou
te noemen zjjn met, om het even welke contemporaine in het buiteniand,
kan ook maar zoo zoetjes niet worden ingeslikt. Het houdt zeker geen
steek, onze nederlandsche ietterkunde, met het oog op het tegenwoordige
iijdperk, een late nabloei te noemen van uitheemsche invloeden ; al dient
onmiddellijk erkend, dat er in haar geschiedenis perioden aan te stippen
zijn, waarin het ermeefeitelijk z66gesteld is. Was de romantiek in Holland
niet een knussig-rustige achterbuurt, waar, van de woelige Europeesche
grootstad, amper eenige schuchtere geluidjes kwamen uitsterven ?
Eerst laat in den avond, toen alle deurkens al dieht waren, en de
kinderkens sliepen, klonk daar soms, tot groot ergernis van de deftige
geschriften, onderteekend door de beste namen onzer letterkunde, in
waarde overtreffen de zoozeer geroemde en verspreide voortbrengselen
van vreemdelingen van verschillende nationaliteit, die onze boekenmarkt
overstroomen ». Zonder kommentaar; al ware hier meer dan een opmerking met weerhaakjes te maken !
(1) Uitgegeven bij Martiniis Nijhoff. Den Haag 1916.
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huisvaders en de brave moeders, een schunnig deuntje: 't was Multatuli
die 't f1oot.
Is 't geen nabloei, een even-aanlokkende zomersche bloei als andere
contemporaine literaturen vertoonen, biedt ons de nederlandsche
.letterkunde thans, toch ook niet.
De schrijvers, welke Dr Prinsen uit den vreemde er bijhaaIt, om ze
op een lijn te stell en met 6nze allerbeste krachten, behooren niet allen
tot de grootsten. Op dezen toch komt het aan; " eenige namen te
noemen die het eerst te binnen schieten » snijdt hier geen hout. Of was
't een tactische behendigheid : alleen zulkenamen naar voor te dringen,
welke ten onzent even goed-klinkende in 't geheugen roepen ? En dan
nog : waar in de nederlandsche literatuur is deevenknie te vinden van hier vo\gen enkele, door Prinsen, geciteerde auteurs - Zola.; Flaubert,
France, Meredith, Gorky?
En waar blijven de geJijkwaardigen van - Prinsen vernoemt ze niet
eens - Loti, Bourget, Sully Prudhomme, Leconte de Lisle, de Heredia,
de Curel, Brunetiere, Ruskin, Newman, Tennysson, de beide Brownings,
Swinburne, Rossetti, Thomas Hardy, Humphry Ward, Kipling, Carducci,
Fogazzaro - maar ik zet hier bepaald het eindpunt " cui pauca non
sufficiunt, plura non proderunt-! » 't Kan ook weer, dat onder de hierboven vernoemden, enkelen, tot over het hoofd vergoord zitten in die
ergerlijke burgermans-moraal- en dan ja, staan ze in den ban van Prinsen's
{( denk- en gevoelsfeer ».
Waarop nu. eigenlijk de bewering, als zoude de nederlandsche
Iiteratuur-van-thans, niet opgegroeid zijn tot de volkomen gelijkwaardige
van contemporaine vreemde, berust? Daarover nog deze beschouwingen.
Zit den Nederiander het schilderen in 't bioed en daardoor het
dwepen met kleur en lijn, hij weet, meestal, langs den weg der zinnen,
die liefde niet op te voeren naar de hoogten der geestelijke schoonheid.
Hij zweert bij de natuur; zijn oog weet ze scherp, tot in haar heimelijkste
verborgenheden, af te spieden; hij kan ze, met pen en penseel, weefgeven dat het geen haarken scheelt, maar daarbij laat hij het dan ook. Hij
mint ze vooral in haar uiterlijkheid als bron van gewaarwordingen, en
minder om den symbolen-schat, die het oog desgeestes overal in haar
rijk ontwaart.
De uitwendige vorm is hem Hever dan de idee; hij is uitteraa~d een
man « pour qui Ie monde exterieur existe » (Th. Gauthier).
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Van op zijn duin overschouwt hij in niger de groen-geluikte, kriekrood-gedakte huis.ies, vlak voor zijn voeten uitgemeten, dan daarnaast het
grootsche barenspel, in wissel end murmelen en gruwen, wielend naaT den
steeds wijder-wijkenden horizont : beeld van demenschheid, met de zich
aan haar, imm.er opnieuw, opdringende vraagstukken, welke rassen en
individuen beroeren. Ook zijn de lage-landen-bij-de-zee niet omzoomd
met het « silva rerum et sententiarum » - volgens de ouden moet elke
groote Iiteratuur ermee begrensd - waar de geest, in heerlijke rust, de
verzuiverende echo opvangt van de woeJige gedachte- en gevoelsstroomingen, welke het leven op het nabije strand uitspoelt.
En daardoor bJijkt de nederlandsche literatuur-van-thans, de minderwaardige te zijn van meer dan eene contemporaine vreenide, waarbij als
motto passen ZOU, dit cosmische vers van Querida, uit SaUl en David :
« de heele zee ruischt in mijh ooren leeg ... » (1).
Als ondertitel tot den ondertitel « Koningen» ware geen geschikter
dan: Het Boek der Visioenen. Heel dit meesterstuk is een reeks vizioenen:
hooggekleurde, van oostersche zonnegloed doorlaaide vizioenen. Visioenen
van den koning Darius. « Darius Hystaspes, Koning der Koningen, Heer
aller reine volkeren en landen, 'nakomeling van de wereldregeerders
Dschemschid en Hosang, wiens oppergJorie fonkelde inl het mystieke
starrenbeeld Moro, zat in de rustzaal on het derde en hoogste Assyrische
terras van zijn marmeren zuilenpaleis te Susa en peinsde over zijn
zonen, de halfbroederen Xerxes en Artabazanes» (bi. 1.) De koning
verlangde rust om te peinzen. Hij zou weldra optrekken tegen Hellas,
maar eerst moest hij, naar Perzische zede, overgaan tot het kiezen van een
troonopvolger. Wien gekozen : Artabazanes of Xerxes? Plots voert het gehinnik van een paard, hem meer dan dertig jaar terug, naar zijn onstuimig
jeugdleven. 't Was eigenlijk door .een list van zijn oolijken stalmeester
Oebares geweest, dat hem de troon verzekerd werd. Na den dood van
Cambyses en de moord op Gaumata, die zich had uitgegeven voor ~rdya,
broeder van Koning Cambyses, was het eigenlijk voor yolk en wrekers
de vraag, wie van de zeven Groot P erzen Alleenheerscher zou worden.
Otanes, Megabyses en Darius treden vooruit om tot de « hunkerende
(1) Is. Querido, SaUl en David, treurspel in vier bedrijven. Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, --- Amsterdam. BIz. 17.
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en verachteloosde menigte, in overstelpenden drang voor. de zuilingangen van het paleis saamgedromd» het woord te voeren. Bij Otanes,
een bolchevist-d'avant-Ia-Iettre heet het: « geef nimmer, gij volk, de
hoogste macht aan een koning, maar houd ze bij U. Ook bij u is het
hoogste heil; met moord, wraak en vergiftiging staat's konings leven
gedurig bedreigt. Gij stille werkers, hebt de donkere stellagien van uw
weefgetouwen in huis, tusschen uwe gistende verfsappen, en gij maakt
wondere cierselen op uwe gecouleurde woi, voor uwe vorsten, overheerschers en satrapen. Gij leeft sober en rein, tusschen de vlammen,
glansen en brandende schaduwen van uw kruisdraden, de lichtende
webbe van uw weefgetouw, en ge werkt zwijgend dagen en maanden
lang aan een tapijt voor uw gebiedende heeren. Uw vrouwen, knapen en
dochteren vlechten en knoopen mee. De weelde der stoHen doorgloeit uw
woon en zelf blijft gij in armoe, levend op wat brood, honig, vijgenbrei,
zure melk of een slok palmwijn. Maar toch gij kent de rust na het zoete
weenen der zief. En giL akkerbouwers en herders, harte-eerlijke Perzen
die d'aarde zeit bloeiend bewerkt en in allen ee:lVoud van leven: die
gruwt van leven in verzadiging; die uw roem zoekt in een rijktallig
gezin en uw kinderen offert zonder ommezien in den krijg, voor uwen
koning, gij slaapt kommerloos onder den avondnaakten zomerhemeI,
doorzoet van hooi, tegen een grooten zwaargewortelden boom of nabij
groene vogelnestjes, van versche grashalmen gevlochten. Gij ontwaakt
plots en onbezwaard bij het koele uchtendkrieken, in ravijnen stiite, als
de geur van sering en lijsterbes nog loom rig draait en doolt tusschen starn
en blad en gij gedachteloos bijeenzamelt uw offer van honig, olie en
blanke melk » (biz. 48 en vlg.). Megabyses waarschuwt het yolk tegen de
valsch-vermurwende woorden van Otafles en dringt aan, op het kiezen
van een mannenraad, door geboorte, rang, staatsinzicht en besef, tot
regeeren geroepen ; zijn politiek programma iuidt: geen macht bij den
Alleenheerscher, maar ook niet bij de blinde menigte. Darius, in zijn rede,
waarvan de psychologische behendigheid, aileen misschien in deze van
Antonius bij Caesar's lijk, haar weerga vindt, schijnt er op uit te zijn, am
voornamelijk den lof van Cyrus, den Alleenheerscher te verkondigen,
maar metterdaad beoogt hij niets anders, dan de gunstige aandacht van
't volk, op eigen kandidatuur te vestigen. Wie zal de Alleenheerscher
wezen ? Om de zaak te slechten beroept men zich op een Gods-oordeel.
Er wordt besloten dat hij, tot koning zal uitgeroepen, wiens paard, in
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z~nopgang, het ~erst gaat hinniken, als de mededingers, door het hoogste
pportgebouw d~r voorstad, bijeen aanrijden. Oebares weet er raad mee;

Qarius'zijnpaa~d zal wei het eerst hinniken. Zoo valt het uit, en Darius
.wordt tot koning verheven. Doch zijn zonnig bestaan overwentelde meer
dan eens, een schimmige schaduw. De Hellenen, «de onbehouwen,
siompneuzig-snuivende Hellenen, als trosknechten grauw» die in het
hart van den koning bij het C1verdenken van de nederlaag van Marathon,
« altijd weer een dolziedenden wrok en wreede gramstorigheid aanhitsen ~
doemen gedurig op in 'i verschiet. 0, hoe haatte hij ze « de gek-trotsche,
leven-verachtende Atheners, met hun notedop-legerkampen en hun asem
ri!ek~nd naar; be~orven visch» en onder hen vooral Mntiades, die's koning's
ordergang hfid Clurven te bewerken en haast verwezenlijkte tijdens dien
hach~lijken tocht tegen de Scythen. De Scythen... ze had den hem al
v¢rder en verdelr, hun woestenijen diep-in, meegelokt, tot hij eindelijk,
hl.tnsarren mo~, en vreezend voor verraad-in-den-rug, het sein tot den
s¢handigen aftQcht, - 't geleek eer een vlucht - had moeten geven.
Maar uit dien r~mpvollen strijd was toch een weldoende herinnering hem
bbgebleven : Mlltiades' zoon Metiochus viel hem levend in de handen;

op dien, was 't hem gegeven, «de vloekstormen eener alles-bedreigende
en verdelgende gramschap » uit te gieren.
Ook Egypte gaf naast HelIas, koning Darius steeds de hand en vol.
AI zorgde hij ervoor, zich nimmer te mengen in de nationale eigenj1eid
van een veroverd land en stamhuizen, nimmer den natuurlijken leefdrang
eener natie te smoren of te breidelen, telkens weer moest hij den haat
der Egyptenaren, overal tegen de Perzische \andvoogden rondgrijpend,
aJs Vlammen inionberegend koren, b\usschen.Wist hij der Egyptenaren
sternming door bet afzenden van djke geschenken, te milderen, vooral
tbch!de
Hebree~wers
begunstigde hij met fabeJachtige mildheid. En wat
,
,
I
Gyrus, hun beloofd had, n1. het heropbouwen van hun tempel, maar,
glehQor gevend ~an Samaritaanschen laster, kort daarop weer weigerende,
zkl liij doorvoe~en. Hoe ijselijk spookt hier voor zijn geest op : de dood
vian Cyrus, en ~e wraakweelde van koningin Tomyris. Cyrus in onbedwingbare hunkering naar wapenroem en avontuur, wenschte in strijd
gewikkeld te worden met de vampyrachtige schrikvrouw Tomyris,
koningin der Massageten. Haar lOon wordt arglistig krijgsgevangen
gemaakt. Ondragelijk wordt hem 't leven; hij stoot zich het zwaard in
de darmen. « Maar Tomyris, prinselijke vrouw van zuiver Scythisch ras,
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vergramd tot razernij, de droeve we reId met haar duizeIelllde rampen en
angstwekkingen vervloekende, verdoemde ook den grootkoning, omdat
hij tartend den oorlog begonnen was en wijl hij den smartelijken dood
van haar kind had uitgelokt. Ais een geweldige krijgswoestelingetrad
Tomyris dreigend Cyrus tegemoet en zij zwoer verheven, bij de zon, in
een onmenschelijkte drift, dat zij den verachteIijken Pers eens lOU
drenken, smoren en verstikken in bioed, gistend bloed van zijn eigen
yolk. Op haar gouden strijdwagen, daverend en wild, rukte zij op aan den
voorvleugel en vernietigde het heir van Cyrus. Toen de koning gesneuveid
was tegen het leger van Tomyris, in de onmetelijke donkerte van een
stormigen strijdnacht, vulde den voIgenden morgen, bij het eerste licht,
de dol-wraakgierige koninginne, een ontzagelijken zak met mensch enbioed en rende schreiend van jubeI- en hoongenot, de schemerende
velden langs. Met den azenden adem van een vamphyr, de oogen
roodontvlamd van bezetenheid, lOcht zij overal het Jijk van Cyrus,
wentelde de dooden en geschondenen om-en-om-, terwijl de kramp der
laatste sterfstuipen hun doodsgrauwe aangezichten nog scheen te doorsidderen. Toen Tomyris eindelijk, met de bebloede en walmende handen
rondtastende, Cyrus' Iijk yond, zonk zij neer onder een reutelend wraaksnikken en opende zij traag den afgrijselijken zak. Met schimp en vloek,
rukte zij 's Konings tulband van de haren los uit diadeem en. blauwwitte
winqselen en doopte langzaam, zeer langzaam,zijn oogen, zijn neus, zijn
mond in het lauw-walgelijke en ronnende bloed. Met haar zwaard daarna
verminkte zij Cyrus' Iichaam ongegruwd en· kreet onder een dierlijke
verwildering van trekken, afzichtelijk, haat-verwrongen :
- Gij oostersche tuberoos, met den ielieachtigen gifgeur van uw
starn, gij toch ... gij hebt mijn yolk met bloed besmeurd, terwijl het
door wijn bevangen, armachtig neerlag in zijnetenten. Gij hebt mijn zoon,
door zeifmoord, in bJoedstortingen laten omkomen. Gij hebt mijn naasten
vervolgd met list en sluwheid en pijnigend afgemaakt in bloedig geweld ...
nu zal ik Tomyris, koninginne der genadelooz~ Manageten, u nog na uw
Ieven in bloedverzadigen. Overal elders wordt gij, onverschrokkene,
overstormende held en veroveraar, uw overwinningswegen bestrooid
met bloemen, palmen en kransen. OveraI Iachte gij op naar een razende
en opgewonden, wuivende menigte die zich op aile stadsmuren, op aIle
daken en aan aile vensteren verdrong om, u, volkeren-vertrapper te
kunnen zien. Overal, van het aloude Ninova, van den Tigris tot den Nijl,
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vondt gij op uwen weg van roem, zilveren altaren, wierook en reukwerken
ontwolkend, wilar uwe goddelijkheid heeneschreed en ronddoolde. Onder
zuilenhallen, van paleizen en uit avondtuinen tusschen de lenteglorie van
goudenregen, palmen bloeiende platanen en zoetgeurende oranjenboomen
zongen de cythers en fioten de fluiten 's Konings lof tegelijk met den
zoeten slag der Syrische nachtegalen. Hier, in een avontuurlijk speeltournooi met mii, een verre vrouw, ligt gij verminkt terneer, onherkenbaar
en als de minste slaaf geschonden.Omdat ik Heerscher, ik Tomyris, van
Semiramis' hevige nabloed stam; van Semiramis die meer stout man was
dan teedere vrouw. Ook ik laat bergen doorboren en rotsen verbrijzelen
om wegen te openen, waar mijn blik een licht horizon begeert te zien.
Ook ik zoek de zilte der kristallen oceanen, waar de mannen sidderen
voor het brandende schuim en de orgelende stem van het razende Heelal.
Ook ik bouwde onneembare vestingen en doofde gloedwolken van vonkende kraters. En ook miin wagens vermorzelden donkere woudwegen,
waar wilde dieren zelfs schuw voor terugdeinsden. Zoo Tomyris u
levend had gevangen, 0 bekrompene Koning, zij zou al de hellepijnen van
een moeder die snikt en treurt om haar vermoord kind, op ieder uwer
ledematen in gruwel-drang gewroken hebben. Zij zou op uw kromgeboeid
Iichaam, brandeilde tranen van leed gestort, maar tegelijk. met pijlen uw
hoofd traag doornageJd, uw voeten <;Ifgehouwen en uw tong uitgerukt
hebben.
Nu doode roover, dampt uw hoofd van bloed, verachtelijke, onverzadigbare Pers! Slurp, slurp nu ... machtelooze aardslak !
En de schrikkelijke manageten-koninginne, de waanzinnig-verhevene
Tomyris, zwaaide na dit bloedgericht haar koud-stralende strijdaxe,
riep haar lijfwachten bijeen. en liet haar eigen lichaam en haar huivetend
ros nauw omringen van hunne flikkerende schichten en bijlen. Stil
nevens hen schaarden zich haar schutters, de ontzagge/ijke koperen bogen
spannend. En Tomyris, de koninginne, met een duivelachtigen trots op
haar witten hengst rechtovereind, de oogen van raadseJachtige wraakbedwelming vol, rende, achterstoven door haar mannen en paarden,
tusschen een schittering van pantsieren, vonkende teugels en gebitten
van goud, in stofwolkingen terug naar het geheimzinnige land en de
eindeloooe vlakten der manageten » (bIz. 171 tot 175).
Hoe vaart, dit epische proza hier voort, met een Homerischen zwierl
De gruwelijkheid van dit moordtooneel verdwijnt voor de verteeder.en-
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herinnering aan den verheven Zerubbabel, welke Darius zoo gunstig
wist te stemmen tegenover het ]oodsche volk. 't Geschiedde een nacht,
dat de koning geen oog kon luiken ; drie gunstelingen had hij laten roepen
die hem zouden, om het diepzinnigst, spreken over de macht van wijn,
vrouw en koning. Hun zeemzoeterig gefleem voldoet hem niet; daarop
nadertZembbabel die den 10f aanheft der waarheid. «Zie Vorst, aBe
macht is sterfeUjk; die van den wijn, van den koning, van de vrouw. Maar
de macht der waarheid is eeuwig in het morgeniand en in het avondland.
Zij is in God's ondoorgrondelijkeeenheid besloten en keert alle verschijnselen naar zijn aangezicht om. De macht der waarheid en der gerechtigheid bezing ik, gelijk Mozes het begeerde in de Tent der Samenkomst,
den heiligen Tabernakei, omdat zij van God gezonden is, aandragende
den adem van zijne eeuwigheid en onvergankelijkheid. Zij is de bazuin
van het onvernietigbare. Zij verminkt de huichelende berouwers, de
valsche vroomheid en glimperige zelfvernedering, en zij ontraadselt aIle
geheimen der we reid tot aan het uur van ieders sterfgereutel. Niet de
koning verzet zich tegen de waarheid, maar de waarheid tegen den
koning. Niet de wetgeleerden wringen haar spitsvondig krom, maar zij
scheurt hun snerpend vernuft uiteen op de tafelen der getuigenis in de
heilige Arke verborgen, beschreef de Yinger Gods haar eeuwige wezen,
en de kruik met het manna der woestijn en de amandel-bloeiende staf van
Aaron,spreken zinnebee\dig van haar onverwelkbaarheid. Voor ieder
onzer; 0 Koning der Koningen, bestaat een uur van vernedering en van
triomph. De waarheid leeft buiten de beperking der aardsche wisselvalligheden. Zij is het AI.
Verhef u heden op uw macht, 0 Koning, beknaagd door nijd, wellust en eerzucht... morgen stort gij neer, gij en uw geslacht! Verhef u
heden op uw schoonheid. 0 vrouw, in uw fonkelend carmozijn en geweyen goud ... morgen grijpt u de pest en gij zijt afzichtelijk en verwrongen
als een bedorvenwijnduif, ... kreunt gij alsof de doodsengeJ t1 het laatste
leven van de Jippen roofde. Verhef u heden op uw macht, 0 wijn ...
zoo de oogst mislukt, is uw tooverwereld gebroken. Maar wie treft de
waarheid in hare kern, de onsterfelijke en onveranderlijke die zelfs de
schimmen dwingt te luisteren en Jacob's f1ikkerende vork deed krpnkeien
als een slang, een Assyrisehe sphinx? Zij is Gods bedreiging en tucht,
de waarheid. en toch treedt zij den kermend-verdwaalde tegen, stilt
d'angsten van den zondaar en bluscht den brand onzer driften. Zij leidt
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tetug, in ontzettlng en schrik voor onze onthulde zelfzucht, naar het
afgezworven en eens in wanhoop verdoemde leven .. Zij slorpt steden van
st¢en en tichel op, als de zee van Sodom. Zij slaat Mirjam met melaatsche
bleekte en zij verstijft in kramp den vloekmond van Biliam, propheteerende
v~or Balah, den koning van Moab. Zij laat de mmen van Jericho donderel1d ineenstorten onder het heilige geschal der priesterbazuinen. De
waarheid, de gerechtigheid, zij «golft als het water» altijd, altijd door.
0: Koning, .. gij laat de kinderen van Judea, Benjamin en Simeon, den
kreet hunner beschimpte zielen uitsnikken ... Aan d'ooren van Darius, den
machtigevan Perzie, mijn gebieder. .. hoe groot deaarde is, zijis grooter.
Hpe hoog de hemelen zijn, zij is hooger. Hoe snel ook de zon haar banen
afwentelt, zij ijlt sneller. Want zij is God's wil en wij willen alleen God
zi~n om. God te hooren. Aileen het eeuwige naakt het eeuwige. AIle
dingen verbergen hun gelaat achter het vergankelijke; alleen de opperste
w'aarheid niet, die de gerechtigheid is.
Zoo, 0 groote Gebieder, heb ik naar diepsten drang v66r uwen
heerlijken troon gesproken. Ook vrij, omdat van de waarheid getuigen is
voor den Almachtige getuigen. En wij, Hebreeuwers, spraken van den
Oneindige in het vuur, als Daniel in den sIijkput, als Jeremia onder
hongerende uitputting en benauwenis in de zonnebrandende woestijn als
E~yahu wanneer hij zijn volk als slaven ziet weggeschonken. Want wij
allen zijn onderworpen aan de eeuwige macht van waarheid en gerechtigheid, aan God» (van biz. 207 tot 210). Dit is inderdaad profeten-taal,
wars van aile diplomatisch.gluiperig gekonkel! Zij brengt Darius buiten
zjchzeif van ontroering. Alles mag hem Zerubbabel vragen. : «de gouden
ketenen, den purperen rok, de gouden tiara, de toomen, de zegelringen
en eerewaapnen. Maar Zerubbabel verlangde niets voor zichzeif, doch
v~el voor zijn volk. Hij smeekte Darius, den tempe! Gods, in Jeruschalaim weer te doen hertimmeren en het heilige vaatwerk, door Nebukadn'ezor meegevoerd naar Babylon, weer terugt laten pJaatsen in Judrea)}.
Stelliger dan ooit wordt het den Joden toegezegd dat zij hun tempel
zullen heropbouwen. Darius zeit wi! Palestina bezoeken; over Babylonie
e~ Syrie, trekt hij er met Nadab heen.
o wat een weemoed moest er ween en in de ziel van Querido, ook
~en kind Israels, toen hij zijn onbekende, verre, en daardoor des te
~artstochtelijker beminde, vaderland, in zijn koorts-roode visioenen zag
opschitteren! En tot wat een onovertreffene beschrijvingsweelde is hi!
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meteen gestegen! Beschrijvingen, niet alleen van picturalen maar ook
van psychologischen aard. Krijgt niet een landschap toch vooral zijn
eigenaardige kleur, door de oogenvan den aanschouwer? Is aile landschap
niet een ziele-landschap? Ook hier was de alleen-vruchtbare Hefde de
groote stuwkracht - en heeft ze wee rom wonderen verricht! Het gaat
ons hier, biJ zooveel overheerlijks haast :
« Ais een kind dat, geerensblij gekomen
naar gJanz'ge vruchten-pracht in loomende avondboomen,
beducht om zoovee! schoons, geen enkele vrucht en raakt » (1).
Wij weten niet wat eerst aan te halen.
« Een schooner, van Iicht en avondzon omschenen stilte-droom
dan het Galileasche meer, de Cinnereth-zee, had hij (Darius) nergens
meer tel' aarde gezien. De blauwe brand van het even rimpelende water,
als een ijl-ontdampende wierook, overstraalde akkeren en berghellingen,
en aarde-wasemingen bevochtigden in teedre weerglansingen, de
bloem-wemelende oevers tot een gouden onmetelijken tuin. Gelijk een
edelgeboren lier lag de oeverzoom om het water heen. dat als ingesloten
tusschen al couleurige steile bazalt-bergterrassen, in de diepte zijn windstille spiegeling onder een wolkenloozen hemel vroom volbracht. Over
de hoogdaJen en heuvelingen kaatste een schelgele tropengloed der kalkrotsen tegen het kristallijnen zeespiegelblauwen deed een siddering van
zachte schijnsels uitpeerlamoeren over de dorpen, kammen en begroeide
berghellingen. Rondom bloesemden roodbloeiende oleanders, slankwaaiende dadelpalmen, sebesten en citroenen, [elien, goudgroene meJoenen en bleeke mandarijnen. Zwoel-ademende balsemhagen klommen
bovea de druivenschuttingen uit, die de vruchtgaarden met sierlijke
l'anken omvlochten. Een heilge stilte overruischte, als van een heel
verren waterval de diepliggende zeekom, door de omgebouwde rotsburch ten ongenaaklijk voor wind en wilde natuurgeruchten. Boven de
tropisch-bloeiende vlakte van Gennezareth, met haar ooftboomen en
waaierpalmen, klonk middenin de rust van I'Otsen en water, het snijdendscherpe en schel-tjiJpend krakeel van groote zwermen musschen, die tusschen hagen van fonkelgroene zezyphus, nubkdoorn en sparren, bij
drommen, vechtend opeenvlogen. Op het Kinnerothmeer glinsterde een
wemeling van netten, die nat-zilverig gloeyden tegen de boorden van
lage visschersbooten; witvervige roeyriemen, blanke en bronsbrandende
------zt)-Karel van de Woestijne. Verzenbl.145.
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zeylen. En overal, in de verte, langs de zoO,men van het do'o'rschijnendstille water, wa* visschersgehuchten verspreid iagen, wuifden op ko'elte
bries, de gro'ene' schaduwen van zo'et-geurende laurieren en o'lijfbo'sschen,
Yin ho'oge sparren, cypressen en roo'kende myrth. » (Biz. 224 en vlg.)
In de vo'lg~nde beschrijving,stijgt de kunst to,t haar to'Ppunt: per
visibilia ad invisibilia; vo'ert ze, do'o'r aanscho'uwing van het geschapene,
to,tde veropenb~ring yen den Eenen-Ongeschapen.
« De GrO,O,te Zee aan den westelijken ho'rizo'n zag de GrO,O,t-Ko'ning in
het morgen- en avo'ndgo'ud als een spiegeIspeeIsch wO,nder o'ntbIo'eyen;
en plO,ts in duisferen glo'ed zich zacht-ruis<;bend en sPo'o'kstil uitwisschen
weer. Er weencte weedo'm, er hunkerden en smeekten liefde-verlangens
do'o'r hem heen, 'die Darius in zichzelf niet begreep. In d'uchtenden straalde
zo'nnelicht van iden tintelenden hemel O,ver de fo'nkelzee, en in de middagen Wierd de 'Iucht o'neindig in diepte en van dro'o'mspheer ijl, als het
doo'rschijnende 'grO,enblauw van het water, terwijl de o'ceaan leek o'P te
lossen in dampend azum. De o'o'stersche avO,nden vo'o'ral, zO,nken ge\uide1o'o'S O,ver de geurertde heuvelen en dalen en schrijnden opnieuw een
vreemdsmachtertd liefdeverdriet in hem o'pen; een geheimenis-begeerte
naar iets teers ~n iets nameio'o's. Mijmeren ko'n hij daar, aan de zingende
kusten, nachten lang, in zwijgende o'ntroering die hem van vele verborgen
dingen plots den ondo'orgro'ndelijken zin te o'ntraadselen leek. Hij droo'mde
een onverklankbaar spel van diepe verlangens en hij overpeinsde als een
vroom Mazdayacner, hetscheppings-mysterie uit de Yama ... Ik heb u iets
te vragen; zeg mij de waarheid, Ahura... 0 luister naar mijn gebed gelijk
ikuw heilige g'eruchten beluister ... 0 Mazda, ik wil in u opio'ssen en al
niijn magen zeggen u te vo'Igen... Ik heb u iets te vragen; zeg mij de
waarheid, Ahufil. Wie was de vO,O,rscheppervan alles, de allereerste vader
der Asha? Wie schiep de Iichtbanen waarlangs zon en sterrenzich wentelen? Wie ho'udt de steunlo'o'ze aarde vast in de ruimte? Wie schiep het
water en de planten? Ik heb u iets te vragen; zeg mij de waarheid, Ahura.
Wie gaf de wO,lken en wind hun vaart doo'r het heelal? Wie schiep het
slap en en het waken? Wie schiel? de lietde in het hart van een vader bij
het verlangen uaar een zoo'n? 0 Schepper aIler dingen ... zeg mij vijfmaaJ
uw leerstelsel en de woorden die Vo'hu Mano in deze spraak o'penoaart,! .. » (BIz. 226 en vlg.)
Eindelijk nadert de ko'ning ]eruschalaYm; de verrukking van den
H~breeuwer N~dab bij 't aanschouwen van de heilige stad, heeft zich als
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van zelf omgeiet in een hymne, waarvan elk woord een diamant is, Iicht'spritsend over al zijn facetten.
« 0 Vorst, nu breekt voor de oogen van uw slaaf Nadabeen duistemis
van smart! Daar ... daar ... achter deze ezeltjeskaravaan, staat Ir-David met
haar wankle wachttorens, haar gescheurde wallen, haar ontgloriede poorien en rotten de sluitboomen. En toch, 0 groote Heerscher ... van dezen.
heiligen grond verdreef onze held (David) en zijn krijgsrumoerige keurbende, de Jebusieten, - die nog onder het bestuur van Jozua en Richtoren
een stad hadden bewoond, onneembare veste, op den top van den gewelc
digen heuvel Jebus, - hacheJijk genesteld als strijdbare gieren op eel!
hooge rotsspits. Maar onze held verdreef de jebusieten, hen die gebluft·
hadden slechts met kreupe/en en blinden hun wallen te zullen verdedigen
tegen ons. David onderwierp de zwetsers zooals hij Aram onderwierp en
zijn koninkjes kneusde, koninkjes van een stad, een landstreekje, een
brokje vastgestampte aarde, toen zij d' Ammonieten hielpen tegen onzen
Vorst; zooals hij Edom en Moab neersloeg, na Jl1da en Israel tot een
heilige volkseenheid te hebben gebracht... 0 hier, mijn Heer, wordt l1W
knecht Nadab alles heimwee en zalige hunkering naar zijn volk en den
goudrook hunner offervuren bij ochtend- en avonddienst. Hier is zijn jubel
en smart dooreengemengeld, en hij weet niet of hij zal schreien van droefnis of schreeuwen van vreugde. Zijn Heerscher lOU hem de voetzolen
kunnen doen roosteren ... hij zou het niet voelen. Behoort hij niet tot de
oudsten van Israel, die de vendelen aanschouwden van aile stammen in
hun heirtocht door het Heilige Land? Juda, met zijn leeuwenbanier VOOfaan; Dan, met zijn wilden arend in de achterhoede; EphraIm, met zijn
stierenbanier en zoo iederen starn naar merk en teekenen gesierd en opgetooyd? Hier, hier, achter u koning, ligt het dal Rephrai"m, de valley der
wrokkende reuzen, waar David de Philistijnen verjoeg met het scherp van
ploegscharen en ze vergruizelde als kraakamandelen. En daar, voor tt,
zongen de bazuinen del' priesteren nabij de valley van Jericho, waar de
palmen wuiven, en de balsemboom zich als een gewonde kromt en geuren
drupt in den gouden lichtgloed van den avond. Hoor hoe landeJijk en vol
vree de stem hier klinkt van den herder, die ieder zijner schapen bij zoete
name roept en zie hoe snel zij zich wenden op het teruglokkend vermaan
der schalmey. En hier, hier, nabij het koele gebabbeJ van de beek Eliza,
onder het brandende purper van de westerkim, stond het smartgelaat van
den geesteJijken klaagziener Jeremia in laten glans beschenen, als hij zijn
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volk zegende met het toenijpende hart, terwijl zijn wreede mond vloekte
en bedreigde, de aardsche wereld met haar innerlijk godsverraad. Nadab
scheen half gestikt in ontroering en Darius keek sprakeloos voor zichheen.
Weer sprak hij voort met edel gebaar :
- 0 Vorst... 0 groote Heerscher. ... hier in dit land, in de nabijheid
van het aardsche Jeruschalarm, is iedere stap mij heilig; is ieder gezicht
op volk, weg, koepel, toren en poort voor mij in heugnissen gedrenkt van
verheven aanbidding, van rouw of vreugde, van hoontergende schande,
verwoesting, opbouw of herleving. Hier zijn de herinneringen als liskoth,
als heilige portieken van den tempel, waardoor heen in het aarzelend
licht, een mannenchoor halleloujah's zingt. Hier wordt het hart toegeschroeyd van angst bij de gedachte aan 's menschen zonde en valsche
hoogmoedigheid. Uw slaaf, 0 Koning der Koningen, is !lIs de schamele
garvenbinder in den laten avond op het veld, wanneer hij zijn zweet en
zijn arbeid vergeet onder de verblindende heerlijkheid van Jehovah's
hemelgJoed. Ik ruik den zoeten honig uit de geelgloeyende korven van
Seboi'm en Rama. lk zie hoe Ephrata op de witte heuvelenhoogte, als bedolven onder lentebloemen en het trilroode gebloesem der tamarisken,
staat te f10nkeren 1egen de glooyende hellingen. Ik zie de bovenste vijveren
glinsteren van Gihon. lk ruik de kruidender schaduwdalen, tijm, lavendel,
en de geurige myrrhe en calmus der valley. Heel de aarde zwijmt in een
liefelijke reuke. Ik zie fonteynen onder hunne gewelfde steenbogen schitteren en de steilten van afgronden en diepten, tusschen rood en zwart
marmer. Ik hoor van verre het ruischende rumoer van pieinen en poorten,
het woelende geluid van de uitverkoren stad die wij naderen, naderen,
o Koning! lk hoor het zingend balken der ezelen en het brullen der kameelen, en iedere stem van dit land en van die aarde, brengt mij een hunkerend geluk. lk, Hebreeuwer, adem weer in de heerlijke helderheid van
Galilea en judrea, in de koele bries van haar hooge bergtoppen, en de
natuur wordt mij hier weer een verrukkend dichtsel voor mijne zinnen en
mijn zie! die zacht lacht, iacht, zonder klank. 0 mijn land, mijn land ... al
ligt het te branden in de vlam van den zengenden hemel; al wordt er de
lucht al paars lood ... ik heb het lief ... oneindig lief! 0 mijn stad, mijn
heilige stad Jeruschalarm ... a1 werpt zij de sombergroene schaduwen van
haargeschonden muren, haar verzonkene poorten, en al grauwen haar
zwartgerookte puinhoopen ... ik heb haar lief, oneindig lief! En als gelijk
nu, de lente een zoete tooverij van couleuren er overheene wemelt, het
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duizeldiepe purper vlamt achter den Hermon, in den avond het sneeuwewit koeJ uitstraalt van Libanon's top ... dan heb ik haar lief, oneindig lief!
Ais de tempelbazuinen, van heiligdom's hooge tinnen en koepelen, hier in
jeruschalaim met zwaar en voldreunend gekJank schallen en zingen'door
de lucht; de signalen luiden tot rust, arbeid en gebed; de ramshoornen
aankondigen, de dankdagen en den geheimzinnigen lichtgang van de
nieuwe maan, zoodat de armelijke schaapherder uit het naakte gebergte
Judrea, die geen jong rund en geen meelbloem bezit om te offeren, in een
koude huivering de beveiligende gemeenschap met Jehovah voelt. .. dan
heb ik haar lief, oneindig lief! Hier beneden, 0 groote Koning, waar de
weg gaat Jangs Beth-EI naar Rama en Ephrata, Jigt Jacob's vrouwe in de
donkere diepte der roode rotsaarde. Uit Nabor's en Laban's geslacht is zij
opgestaan, met haar groote smachtende oogen, waarmede z.ij als herderin onzen aartsvader begoochelde. Onder de geschonden zuil, waar nu
spotzuchtig, mos en gras uitgroeyen, ligt deze vrouw in een uitgehouwen
rots... En langs deze gonzende zuil, 0 Algebieder, trokken de twee stammen van ]uda, toen zij wreedlijk wierden ontscheurd aan hun grond, in
ballingschap naar Babylon. Beschimpt en vernederd stortten de rampzaligen zich neer op Rachel's graf, onder zinnelooze smart; en het was hen
alsof zij Joseph's moeder zacht hoorden zuchten en kermen uithaar toegemetselde daisternis. Z66 luid begonnen toen de weggevoerden te jammeren, dat Jeremia, de zoon Chilkya, tot hier hun snikken hoorde en met
hunne weenende stemmen meeweende van verre en aan aIle wraakgevoeI
ontzonk. Hier achter u, 0 groote Koning, in violetten dauwdamp, ligt het
eikendal van Mamre, dat Abraham den Emoriet afkocht. Daar spande
onze aartsvader zijne tenten van geitenvellen en verschenen hem de
engelen, die de late geboorte van izaiik ontstellend verkondden. Hier in
de ruischende stilte van het eikendai, doorleefde, naar het zoete verhaal
der overlevering, Abraham, de machtige eenvoudsmensch, gelukzalig in
zijn eenzame zicht op bergen en schoone akkeren, de onbegrensdheid van
God. Hier stortte de verrukking zich op hem en Saray neer als een woest
en blindslaand licht, terwijl de engelen spraken, de woorden van de wet
rond hen in verdonkerde fluisteringen. » (Van biz. 245 tot 251.)
En dan hebben we nog niets verhaald van de gloedvolle reden van
Haggay en Zacharja (1), en blijft den lezer de beschrijving van den Hooge·
priester ontzegd.
Omtrent de groote propheten, zegt Querido, wi! ik nog iets na-
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Zoo trekt gansch het verleden, zijn dertigjarig koningschap, als een
bont-wemelende stoet, Jangs Darius heen. Wie toch zal hem opvolgen?
Artabazanes of Xerxes! Na lang dralen staat het eindelijk vast: Xerxes,
zal de Alleenheerscher wezen. Met de beschrijving van den uitbundigen
volksjoel bij 's konings troonbestijging wordt het boek besloten. Terwij!
het yolk zijn vreugderoes uitraasde - zat koning Xerxes « nu aIleen in den
zoelgeurigen ienteavond, op het hoogste terras van Darius' burcht en
luisterde naar de stilte der heemien, en staarde naar het heil'ge sterrenornaat van Ahura. Een bange onmst en zwaarmoedige beklemming doordoolden zijn ziel » ...
dmkkelijk vaststellen. Ik geef nu en later, in mijn boek Mordechay, hun
geestelijke machtsspheer en nergens doe ik hen zelf spreken. Ik ga nI. uit
van dezen regel, dat zulke groote zeggers en zieners als de Jerusalemsche
en en de Babylonische ]ezaja, slechts woordelijk kunnen worden aangehaald of vanuit ons binnenste aileen, kunnen worden gekarakteriseerd.
Dit vind ik de fout bij vele latere kunstwerken : dat zulke groote figuren
sprekend worden opgevoerd, terwijl zij reeds zoo schoon gesproken hebben. Men krijgt daardoor een zonderlinge psychische vervalsching, die
niets meer met een oorspi"onkelijke omschrijving van menschelijke eigenschappen en aandoeningen te maken heeft. Men kan bij Jeremia en Jezaja,
slechts dramatisch hunne handelingen weergeven en opbouwen. Doch wat
zijzelven zeggen moeten als propheten, is door hen reeds zoo schoon
gezegd, dat iedere uiting van een ander daaronder moei blijven. Ik ben
aileen van dezen regel afgeweken als ik voor mijzelf kon vasstellen, boven
de oorspronkelijke ulting te kunnen gaan, lOoals bijv. bij Haggay en
Zacharja. Hij die b. v. heden in een kunstwerk nog een Christus-figUUf
begeert te scheppen, zal, wanneel' hij dezen laat spreken, Mer toe moeten
overgaan Jetterlijk aan te halen wat verondersteld wordt dat Christus
gezegd heeft, of zal hem geheeJ nieuwe uitingen in den mond moeten
leggen. Dit laatste nu is volslagen onmogelijk, omdat de verhevenheid
van Christus, dat wat de geheeJe figul1f naar zijn innerlijk kenschetst,
nooH tweemaal· kan worden uitgesproken. De poging daartoe is in hare
mislukking zoo duidelijk te zien in de weerzinwekkende imitatie der
Christus-figuUf van Marcus Vis (latere deelen van De Kleine Johannes) en
in de, ik lOU willen schrijven, teedere misteekening van Van Schendel's
De Mensch van Nazareth. (B. d. T. bIz. 470 en vlg.)
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Had Xerxes misschien in 't sterrenbeeld, zijn Mane-Thekel-Phares :
de namen Thermopylre en Salamis,· ontcijferd ?

" Koningen » van Querido is, om de verhevenheid der conceptie en
de pracht der uitvoering, een « unicum » in onze mod erne nederlandsche
Iiteratuur; een meesterwerk, dat vreemde literaturen, ons mogen benijden
en dat we, zonder aarzeling, hooger te stellen durven dan « Salambo. ;
een vuurtoren op Nederlandsch kaai, zijn lichtbundels uitzwaayend over
de wereldzee, om, wat daar vaart, er aan te herinneren dat ginds, hoog
in West-Europa, een landeke laag aan de zee, ten volle verdient, dat men
in zi]n haven even ankere .. .
-jORIS EECKHOUT.

Februari 1920.
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Uit het Leven der oude Kerk, door Dr JOS. SCHRIJNEN,
hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht, met medewerking van O. v. D. HAGEN, Utt. class. Doctr.,W. POMPE,
Jnr. Doct. en H. VROOM, Utt. class. Doct. - Bij N. V.
uitg. PAUL BRAND te Bussum en bij de firma DEKKER
en VAN DE VEGT te Utrecht.
Hier hebben we ({ grepen uit een overweldigend mateIiaal ., schachten, fijngekapte kapiteelen, soms volledige panneelen - aangebracht en
bijgezet naar een veelbelovend plan, en welke aIle het merk dragen van
een zelfden kunstenaar. Daaruit moet dan oprijzen de ({ kultuur-geschiedenis der Christelijke oudheid». Boeiende periode, omdat ze put haar
frischheid en kracht uit de levensader van het geloof, en ({ zonder groeve
of rimpel weerspiegelt de beeltenis des Verlossers ».
Bij het instellen van zijn leergang, op 10 October 1910, had Dr
Schrynen het grootsche ontwerp ontwikkeld dat hij thans ter inleiding
hier vooraanstelt. De waarde der kultuur-historische methode voor de
kennis der Christeiijke oudheid, zal in de toepassing welke hij er van
onderneemt, best uitschijnen: Een kuItuurperiode is, in een bepaalde
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kultuurgemeenschap, de slotsom der verschillende stroomingen welke, op
elkander onderling inwerkend, eene eenheid vormen. Die eenheid of
kultuurbegrip te bepalen, die wetten of l?troomingen, welke berusten op
de «volksziel » d. i. op den gemeenschappelijken bodem der eenvormige
menschelijke natuur, na te gaan 't is daar de taak der kultuurhistorische
methode.
Vooraleer die methode op de drie eerste eeuwen van het Christendom
toe te passen, moet men zich afvragen of hier wei van kultuurperiode
sprake kan zijn. Dr Schrijnen meent bestist « Ja ». Het Christendom is
immers geen bloot historisch feit dat de geschiedenis intwee splitst, 't is
ook een « idee» dat de wereld verovert. De oud-christenen, ver van in de
heidensche maatschappij te versmeIten, hebben ee)1e wei omsloten kultuurgemeenschap gevormd.
Doorloopen wij de verschillende kultuurfaktoren, dan ontmoeten wij
vooraf de religie. Bij nader inachtnemen van de niet te ontkennen wisselwerking van heidensche en christelijke ideeen in het godsdienstig leven
van het volk, bevinden wij dat ten slotte de sehat der ieerstellige geopenbaarde waarheden onaangeroerd bleef en leidde tot een formeele hervorming op godsdienstig gebied. Een soortgelijke wisselwerking vettoont de
faktor van zede en zedelijkheid. Heeft het Christendom uiterlijke heidensehe geplogendheden overgenomen, het heeft vooral het huwelijk geheiJigd, de maagdeJijkheid in eer gesteld, gehuldigd de gelijkheid van alle
menschen voor God, trouw en eerbied gepredikt aan de wettige
overheid. Ook de taal heeft het Christendom naar nieuwe eischen
geplooid en ontwikkeld. Op ekonomisch gebied bracht het :lan, met
den gansch nieuwen geest van verzaking, den eerbied voor den arbeid
en de plicht van de aalmoes. De kunst wordt in den schoot van het Christendom opgenomen, tot uiting van hoogere idealen bestemd en krijgt
nieuwe bezieiing in de letteren, terwijl de christene beginselen de wijsbcgeerte der oudheid doordringen. Door de onderlinge werking dezer
faktoren erJangt de oud-christelijke kuItuurperiode hare eenheid, hare
beteekenis : Het Christendom heeft de heidensche kultuur gekerstend, het
heeft verwekt een ethisch Reveil.
Doch de ontwikkeling dier faktoren vertoont de eigenaardige grondwetten die voIgens Lamprecht het verloop der kultuurtijdperken kenmerken: een verwachtingsperiode, een gistingsperiode en een evenwichtsperiode. Zoo toegepast geeft ons de kultuurhistorische methode een
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dieperen blik in het wezen der oud-ehristelijke kultuuf, en werpt een
heller lieht op de politieke gebeUl·tenissen dier tijden.
Vit welke steengroeve zal nu vooral het materiaal worden opgedolven
waaraan die studie een ziel moet sehenken ? Met andere woorden, welke
is de kultuurhistorische beteekenis der romeinsche katakomben? Deze
dienen immers te worden beschouwd als buitenmate waardevolle Musea
van oud-christelijke kultuur. Daar, onder den grond, Jiggen de ontegensprekelijke getuigen van een christeJijl) kultuurleven dat boven, midden
de heidensche beschaving, 0p·bloeide. Daarom is, aan de hand van Dr
Schrijnen, een tocht door deze katakomben even leerzaam als zielverkwikkend. Vit de sehatten, door jarenlange navorsching aldaar onthuld,
weet hij dit geestesleven op te wekken. Nu en dan houdt hij stil bij een
der jongste onthullingen of weet een eigen oordeel te staven; zoo b. v.
wat de voorstellingen betreft van het huwelijk, van de rejrigeria, van den
Ichthus als symbool der eucharistie, enz.
Wij zegden het reeds, dat sommige kapittels van synthetischen aard
op zich zelf reeds prachtige stukken vormen. Aller hoofdkarakter is de
wisselwerking van beide beschavingen. Onder L Oetoo/sleven, wordt

aangetoond in een eerste kapittel, dat het paganisme op oorsprong en
ontwikkeUng der heiligenvereering geen invloed heeft uitgeoefend wat het
eigenlijke objekt dier vereering betreft, ja, dat zelfs de uiterlijke kultische
vormen dier vereering, aan algemeen-menschelijke gevoelens van dankbaarheid en eerbied hunne treffende overeenkomst met hellenisehe
kulturvormen verschuldigd zijn. Van af de eerste tijden stelt de vereering
de afgestorvenen als "voorbidders» aan, den levenden ten gunste;
zoo de epigraphie, zoo tevens de kunst : de « Orante» is de uitbeeJding
van de zie! der overledenen, 't is de kerk als biddende gemeente.
Weldra zet de martelaarskultus deze vereering nieuwen luister bij.
Het Martyrium S. Poiycarpis (155) is daarvati de oudste getuigenis.
Vanaf de 11" eeuw, toen de katakomben geregelde vereenigingsplaatsen van den kultus werden, doch vooral na den kerkvrede, ontpJooit
zich volheerlijk de vereering der bJoedgetuigen. «Martyr» als kultische
bijnaam verschijnt in de tweede helft der 4" en « Sandus » wordt er eerst
in de V· eeuw aan toegevoegd. Doch aitoos, zoo op fresco als in schrift,
komen ze voor als vrienden Gods en bemiddelaars. In de gelijktijdige
ontwikkeling der relikwieen-vereering evenals in den later ontstaan den
drang om «ad sandos» te rusten, zoekt vooral het volksgevoel voldoening.
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Van even aigemeenen aard is het kapittel over kultuurarbeid der
'eerste Christenen en hef edikt van Milaan clat gerangschikt wordt onder
III. Rechtsleven.
Waar de christelijke gemeenschap bij den aanvang der II" eeuw, hare
intrede doet in de Urieksch-Romeinsche kultuurwereld, wacht haar eene
driedubbele taak : zeljverdediging, vooreerst tegen de volkswoede ; later,
wanneer het sein der naastenliefde en oprechtheid van de christenen de
volkswoede heeft gekoeld, tegen de keizerlijke staatsmacht. - Handhaven
van eigen zeljstandigheid, tegen den stroom van helleniseering, tegen
gnosticisme, - einde\ijk : verzoening met en verovering vande kultuurwereld. Dan immers naakt het uur der bevrijding. Weldra zal Constantijn,
door de goede gezindheid zijns vaders, door de monotheistische zonneleer,
en door eigen waardeering der christenen voorbereid, den strijd aangaan
voor godsdienst en wereldorde. Prachtig doch ook kritisch wordt hier zijn
zegepraal, te dien tijde door heel de wereld bovennatuurlijk genoemd,
ons voorgesteld. De vermaalde verschijning wordt niet, op historische
gronden, verworpen maar met Schrors langs psychologischen weg verklaard.
Het edikt van Milaan, wordt in zijn bestaan, omvang en karakter onderzocht. Het is de officieele erkenning van een nieuwen toestand, waarbij
Constantijn in volle oprechtheid, doch met omzichtigheid, den zegepraa\
vim het Christendom bevestigt en zich terecht den titel «de Groote )}
verwerft.
« De geloojsverdediging in haar wiegetijd» leert ons, onder IV.
Wetenschap en Kunsten, hoe de Apologeten zich van hunne taak van
zelfverdediging en handhaven van eigen zelfstandigheid hebben gekweten. Weerom heeft hier eene wisselwerking pJaats : De heidensche kritiek
def volksreligie, die haar kulminatiepunt bereikte in de Atheensche
Wijsbegeerte, schonk aan de christelijke apologie een waardevollen vorm.
Zoo zien wij dan de apologeten in 't strijdperk treden, eerst om in de
Weeuw tegenover het brutale geweld der volksmassa den christelijken
levenswandel in 't Iicht te stellen, of om later tegen de Romeinsche
staatspolitiek het recht del' opperste waarheid op te eischen. - EindeIijk
heeft op het gebied des geestes, de strijd tegen het hellenisme de christelijke wijsgeedge apologie verruimd en verdiept. - Om nu de zelfstandigheid van het christendom te hand haven trachten de apologeten eerst
de analogie te verklaren die bestaat tusschen de waarheidselementen der
heidensche wijsbegeerten en de openbaring. Dan, den vorm der wijs-
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begeerte overnemend, gaan ze op zijn eigen terrein den vijand te keer,
zoodat Ehrhard spreken kan van « Christianisierung des Hellenismus » Tegenoverhet Gnostinisme, het kompromis tusschen heidendom en
christendom, stell en ze vast de teekenen der waarachtige kerk. Treffendeovereenkomst : ook op onze dagen dient de strijd gevoerd tegen ongeloof
van buiten evenals tegen het modernisme in eigen schoot, met het
wapen der wetenschap, om eenmaal ook de mod erne kultuur te verkerstenen.
Mcnige bijdrage van geringer omvang -komt het bouwmateriaal verrijken. Een kapittel uit V. Bedrijfsleven is gewijd aan de studie van
christelijke en ekonomische invloed op de vervorming der slavernij. Waar
Meyer en Ciccotti de vervorming van de slavernij enkel toeschrijven aan
de noodwendigheden der produktie en aan het voordeel van den loon"
arbeid, daar wijst schrijver erop hoe de Kerk hier wei geenen onmogelijken en vaak noodlottigen strijd aanging tegen een geankerde instelling
maar door ethisch inwerken de economische factors versterkte. Hier dus
ook grijpt een versterking plaats en wei voornamelijk door waardeering
van 't menschelijkheidsrecht en het in eere steIJen van den arbeid.
Uit Iitteraire bronnen vooral put Dr Schrijnen stof tot verhandeling
der voJgende onderwerpen : Zondag in de Dude Kerk (I geloofsleven) ;
De Vrouw en de propaganda, Lijkverbranding oj lijkbegraving (II Privaatlessen) ; - Dienstweigering en burgerplicht (Ill Rechtsleven) ---, Hoe aan-trekkelijk en flink die stof behandeld ook zij, hetgaat niet aan, hiervan
maar zelfs een bondige ontleding te geven. Enkel merken wij aan de
treffende overeenkomst dier stroomingen met menig modern vraagstuk.
Van meer speciaal-litterairen aard zijn de verhandelingen over
Dudchristelijk tatijn en Kerklatijn; Taal en metriek van CQmmodianus
(H. Vroom), onder IV Taalleven gerangschikt; Klemens v. Alexandrie ell
de handel (0. V. D. HAGEN); V Bedrijfslevell. En toch nemen ze rechtmatig hun plaats in het algemeene kader; immers ook deze verhandeHngen stellen in 't Hcht hoe het christendom het heidensch element heeft
verkerstend en opgevoerd tot hoogere levensbeschouwing. Dit is vooral
opvallend in het kapitteJ over « de(n) huwelijkskralls » reeds vroeger in
M A H verschenen. In een bonte wemeling van Iitteraire en monumentale
gegevens (fondi d'oro) wordt hier aangetoond hoe het gebruik van de
bruidskroon, door de rigoristen der gistingsperiode streng veroordeeld"
stilaan, van af hetbegin der IW eeuw, in de volkszeden d66rdrong.
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Twee mooie brokken archeoiogie: De vereering van de graven der
H.H. Apostelen Petrus en Paulus - (I. Geloofsleven) en De « Salvatore
Olandese» (VI. Wetenschap- en kunstleven), des te merkwaardiger omdat
we hier nederlandsche geleerden aan 't werk zien. Die «Salvatore»
immers - Christuskop, waarvan een afdruk tot titelplaat strekt van dit
boek - werd in 1912 door de heeren Eug. Van Doorn en Jan Diepen in
de Ceciliakrypt eerst ontwaard. Volgens het onderzoek der kalklagen zou
deze fresco hebben deel uitgemaakt van een muurschildering uit de Ve of
VIe eeuw, waarvan tegenwoordig de Ceciliafresco een gedeeJteJijke nabootsing zijn zOU. Van beJang dus voor de geschiedenis der schilderkunst.
Van veel wijdstrekkender beJang zijn de delvingen waaraan Mgr. de
Waal werkzaam was in de basilika van S. Sebastiano. De onthullingen
aldaar geschied brengen zekerheid in de zeer betwiste kwestie der
« translatio» van de relekwieen der apostelen « ad catacombas ». - Het
voetspoor volgend van di Rosso, heeft Mgr. de Waal volgens litteraire
gegevens den vioer der Platoniakapel geopend, en op eenen muur uit de
IlIe eeuw opschriften gevonden die de aanwezigheid der apostelengraven
ten stelligste bewijzen. Wei blijft de juiste plek waar die graven stonden
nog onbekend. Toch staat althans het monumentaal feit der tegenwoordigheid van Petrus te Rome voor goed vast. De transiatiozelve, wellicht
bij gelegenheid der \aatste vervolgingen geschied, werd in de Iiturgie
herdacht, ofschoon ze tijdeJijk geschiedde, wellicht omdat ze, meent
Dr Schrijnen, definitief bedoeld was. Nog zijn in ditzelfde graf de sarkofaag en de relikwieen van S. Fabianus gevonden, en achter de apsis der
basiliek kwam de kamer eener Oud-Romeinsche villa te voorschijn. Is
deze in betrekking te stellen met de onderaardsche kapel, in 1909, vlak
bij de Platonia gevonden, en waarop een graffito uit de ve eeuw «Domus
Petri» meldt? - Is Petrus hier de apostel of enkel de benaming der
pausen? - Het stuk sluit met de interpretatie van Paus Damasusgrafschrift, met betrekking op vermelde translatio. Uit archeologische bron komt nog de stof voor de ontwikkeling der

boetetucht in hef ficM der oud-christelijke kunst - (VI Wetenschap- en
kunstleven). Dat de beeltenis van den goeden Herder die zoo vaak in de
katakomben voorkomt niet de beteekenis dtlr reddende liefde, maar als
een protest der geloovigen tegen het rigorisme van Tertulliaan enz. moet
gelden, blijkt uit een nauwkeurig onderzoek dier voorstellingen. Waar
het rigorisme veld wint (no eeuw) wordt dit beeld vermenigvuldigd, en
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wanneer de mildere boetetucht met den kerkvrede zegepraalt, dan
verdwijnt de goede Herder uit de voorstelling.
Een woord nog over den vorm der christen gemeenten in het Romeinsche
rechisleven (Ill Rechtslevenj, W. Pompe onderwerpt hier de oplossingen
van de Rossi en van Mgr Duchesne aan een streng kritisch onderzoek.
Hij stelt eerst de historische zwakheid vast van de theorie del' begrafenisvereenigingen en geeft dan een prachtig juridico-historisch studie over de
natuUl van het Romeinsch recht, de rechtspositie der christenen in de
derde eeuw, den toestand del' ongeootloofde vereenigingen. Beide theorieen worden dan aan deze gegevens getoetst, en zoo komt schrijver tot
het bes!uit dat in de overgroote meerderheid der gevallen de kerkelijke
gemeenten zich waarschijnlijk hebben gevoegd bij de breede schare del'
ongemachtigde vereenigingen.
Moge dit bon dig overzicht ten minste dit voordeel aanbieden, den
lezers er op te wijzen wat een schat van kostbare gegevens in dit boek
Jigt besloten. Menig drukbesproken vraagstuk wordt met nieuw wetenschappelijk materiaal aangedikt, enveelal wordt een bevredigende oplossing aangebracht. Wanneer de schrijver in het overzicht der groote:
stroomingen synthetisch werk levert, dan vindt hii, boven de klaarheid
der voorstelling, en de eenheid van opvatting die 't heele werk beheerscht"
ook de meesieepende taal der groote geschiedschijvers. Trouw houdt hij
steeds zijn grootsche plan in 't oog : de stroomingen in de oud-ch(istelijke
kultuurwereld tot het eene kultuurbegripdoen samenvloeien : het EUsch
Reveil, en dus een klaren kijk geven in de kultuurperiode der dde eerste
eeuwen van het christendom.
juist daarom mogen wij van het " Handboek van de Kulttuurgeschiedenis der cbristelijke Oudheid» het beste verwachten.
A. NOBELS.

Met Bakersboek. Prof. Dr FR. DAELS. - Vlaamsche Boeken·,
halle, Leuven. 7 ff.
Een degeJijk werk. Streng wetenschappelijk en toch eenvoudig en
aantrekkelijk. Prof. Daels weet den gepasten toon aan te slaan om aan
onze bakers al hare verkeerde begrippen en doenwijzen bloot te leggen.
zonder kwetsen.

496

BOEKENNIEUWS

Hij wijdt een heel belangrijk hoofdstuk aan de besmetting, hare
oorzaken, gevolgen en de middelen om ze te voorkomen.
Dan komt de eigenlijke verpleging aan de beurt (zwangere vrouw,
barende vrouw, kraamvrouw, zuigeling).
"
Om te sluiten nog een hoofdstuk over de hulp aan den geneesheer bij
onderzoek en behandeling eneen over de algemeene gedragslijn van de
baker. Alles is verduidelijkt door eene practische reeks teekeningen van
Joe English.
Het boek is een betrouwenswaardige en tevens welwillende gids
voor de bakers, die wenschen op degelijke wijze haren rol te vervulien.
Het is uit aIle oogpunten aan te bevelen en moeders en aanstaande
moeders kunnen geen beter geschenk aan hare baker bezorgen dan
dit boek.
Doctor VAN HUFFELEN.

Herckenrath, Fransch-Nederlandsch en Nederlandsch-Fransch
Woordenboek. 4e druk. WoIters, Groningen, Den Haag.
Deze 4e druk verschilt vooral van de vorige doordat hij « katholieker})
is, wijl nl. zooveel meer woorden betreffende den katholieken eeredienst
er in zjjn opgenomen. Ook met het nieuws dat de oorlog bracht aan de
Fransche en Nederlandsche taal is rekening gehouden. Daar is b. v. het
woord «boche» ;het bestond al voor den oorlog, en was geen scheldwoord, het is eenvoudig afkorting van den argot-vorm « alboche» d. w. z.
« allemand». «(B)oche)} is een van de gewone argot-uitgangen, zooals
« (m)uche », « inche )), enz. Vgl. «rigolbocher» voor « rigoler ».
Herhaaldelijk werd in dit tijdschrift gewezen op de zeldzame verdiensten van Wolters' stel Woordenboeken «Nieuwe Talen» : ten Bruggencate
voor het Engelsch, van Gelderen voor het Duitsch, Herckenrath voor het
Fransch, Koenen voor het Nederlandsch. Wie gewoon is met deze
woordenboeken te werken steH ze zooop prijs dat hij van geen andere
meer hooren wi!. Het klinkt bijna als gewone zakenreciame, maar heUeit
is er : zelden hebben wetenschappelijke arbeiders op 't gebied van de
talenkennis iets zoo concentrisch-harmonievol bereikt.
Wolters' prijzen blijven schappelijk, wiji hij, zooals reeds herhaaldelijk hier ter plaatse werd meegedeeld, den Nederlandschen gulden tegen
D. W.
3 Belgische franks berekent.
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C. BROUWER en G. RAS : Oefeningen bij de eenvoudige
Duitsche spraakkunst. - Wolters, Groningen 2e herziene druk 1920. f. 0,90.
't Zijn oefeningen voor het eerste jaar. Elke leeraar weet bij ondervinding hoe moelijk het is de Duitsche spraakkunst voor kinderen
aangenaam te maken. Dit is in dit boekje beter dan elders bij ons weten
bereikt, hoewel geen enkele moeilijkheid uit den weg is gegaan. De taal
der oefeningen is natuurlijk meer naar het practisch gebruikeJijke dan
naar het Iiteraire gericht.
D. W.

F. S. GOMM, A. PICNOT and W. GORTER: Elementary
Word- and Phrase=Book. 11 th edit. 1919. Woiters,
Groningen.
Geen beter aanbeveling voor dit boekje dan de lijst der contents :
A. Words : 1. Man, family relations; 2. the School; 3. the Town; <1. Parts
of a House; 5. Furniture and other Requisites for.a Household; 6. the
human Body; 7. Articles of Dress, Toilet Requisites etc.; 8. Eatables
and Drinkables; 9. theVegetable kingdom; 10 the Counitry; 11. the Mineral
kingdom; 12. the Universe, natural phenomena; 13. the Animal kingdom;
14. Diseases, iIIneses; 15. Time; 16. Trades, Tools; 17. Professions,
Arts, Sciences, Instruments; 18. Trade, Commerce. Some Titles of Address
and their plurals; 19. Titles, Dignities; 20. Religion, Church, festivals;
21. Recreations and Amusements; 22. the Army, Navy, and Navigation;
23. English Money; 24. English Coins; 25. Weights and Measures;
26. Some Christian Names; 27. Nations, geographical names; 28. Qualities;
29 Colours; 30. Cardinal and Ordinal Numerals.
B. Phrases: 1. the Visit; 2. Expressions of the feelings; 3. Asking,
Answering and Thanking; 4. Affirming and Denying; 5. the Time of
Day; 6. School; 7. the Fire; 8. Age; 9. Breakfast; 10. Dinner; 11. Tea;
12. Supper i 13. the Weather; 14; Morning; 15. Evening; 16. the Seasons;
17. the Garden; 18. Inquiris; 19. Lodgings; 20. a Walk; 21. Shopping i
22. At a Tailor's; 23. At a Shoemaker's; 24. Shopping i 25. Convenances
and Travelling; 26. Travelling bij Water.
D. W.
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3e Vervolg.
1345 Jacob Van Artevelde t
Ruysbroek verhuistuit Brussel naar Groenendaal.
WiIIem IV neemt Utrecht, maar sneuvel~ hetzeIfde jaar in een tocht
tegen de Friezen.
Margaretha van Henegouw met Holland len Zeeland beleend.
johanna van Napels doodt haar man, An;dreas van Hongarije.
Te Antwerpen verschijnt het leerdicht « ~e Doctrinale ».
Het Hostiewonder van Amsterdam. Voor! 't eerst wordt het gehuldigd
in 't gedicht van WiIIem van Hiidegaers~erCh : Vanden Sacramente
van Aemsteldam.
De Canarische eilanden worden ontdekt door Genueesehe en
Spaansehe zeevaarders.
1346 Graaf Lodewijk van Nevers valt in dell slag van Creey. Zijn zoon,
Lodewijk Van Male, voigt hem op.
De Duitsehe keizer Lodewijk IV wordt iwederom afgezet door Paus
Clemens VI, ditmaal met goedkeuring van de keurvorsten. Die
kiezen tot zijn opvolger Karel, zoon van den koning van Bohemen.
Zoo begint het Luxemburgsche keizerrijk,
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1347 C::ola di Rienzo's groote p6pulariteit te Rome.
Eduard III neemt Kales in na een beJeg van elf maanden.
Keizer Lodewijk t
1348 Cola di Rienzo wordt uit Rome verdreven.
Karell sticht de hoogeschool van Praag.
« De Zwarte Dood » gaat weer eens over Europa.
Ook Florence wordt vreeselijk bezocht.
Boccaccio's « Decamerone ».
De Geeselbroeders.
De orde van den Kouseband wordt in Engeland gesticht.
Villani 11349 Bij het verdrag van Mtinchen staat Margaretha Holland en Zeeland
af aan haar zoon WiIlem van Beieren.
De Zwarte Dood woedt voort, vooral over Noord-West Europa.
* Willem van Occam iDe Geeselbroeders worden veroordeeld .door den Paus.
1350 Willem van Beieren komt zijn financieble verplichtingen niet na.
Margaretha herroept haar afstand.
De twisten tusschen Hoekschenen Kabeljauwschen vangen aan.
* Jean Lebel: « Chronique ».
Jan De Weert : « Spiegel van Zondenof Doctrinaal )'.
De stichteIijke proza-literatuur bloeit in Vlaanderen op.
1351 Slag bij Vere en slag bij
wapens in Nederland.
1352 « Combat des Trente »

Zwartewaal~

Eerste gebruik van vuur-

1354 Margaretha staat Holland en Zeelanq voorgoed aan haar zoon
WiIlem af. Het Beiersche huis begint.
1355 Marino Foliero t
Karel IV wordt te Rome tot keizer gekroond.
1356 Margaretha van Antwerpen t. Willem wordt nu ook graaf van
Henegouw.
« De gouden Bulle» in Duitschland.
De Zwarte Prins wint de slag van Poitiers.
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1357 Willem V wordt krankzinnig: Zijn broeder Albrecht wordt ruwaard.

Antwerpen en Mechelen afgestaan aan Lodewijk van Male.
1358 «jacquerie

>. De aristocratie wint het.
Het campanile van den dom van Florence, door Giottobegonnen,.
wordt voltooid door Francesco Talenti.

1360 In Duitschland verdringt stilaan het bouwen in steen dat in hout.

Verdrag van Bretigny.
Gentile da Fabriano wordt geboren.
De eerste Duitsche schilderschool bloeit te Praag.
1361 Strijd tusschen Reinoud en Eduard van Gelder. Reinoud wordt

verslagen bij Tiel.
Strijd der Hanse tegen Waldemar IV van Denemarken.
De Turken veroveren Adrianopel.
Tauler t
1362 De Turken veroveren Philippopolis.

Nuremberg bouwt een waterleiding.
Froissart : « Chroniques ".
1363 Philips de Stoute krijgt het hertogdom Burgondie van Jan den

Goede, zijn vader.
1364 De Universiteit van Krakau wordt gesticht.

Bertrand du Guesclin verslaat den koning van Navarre en begint
zijn roemrijke loopbaan.
Jan V van Arkel wordt prinsbisschop van Luik.
Geert Grote t
«Spel op een solre, dat myn here (Jan v. Blois) ghinc sien » ; het
eerste eigenlijk tooneel waarvan we bij ons hooren.
1365 De Universiteit van Ween en wordt gesticht, en de St-Stephanus-

t6ren gebouwd.
Alexandria wordt geplunderd door de Franken onder Peter I van
Cyprus.
Suso t
1366 Het Engelsch Parlementverwerpt's.Pausen aanspraken op schatting.
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1367 De Hongaarsche Universiteit Pecz wordt gesticht.
De handelsmacht der Hansa bloeit al hooger op, dank zij haar
verovering van Kopenhagen.
Slag van Najera. De Zwarte Prins herstelt Peter den tweede op den
troon van Castilie.
.
Gillis de Wevel : « Leven van St Amands ".
1368 Boeddism en Taoism worden staatsgodsdiensten in China.
1369 Frankrijk staat aan Vlaanderen af Rijsel, Douai, Orchies, Hesdin
en Bethune.
Timur Lang (Tamerlau) tr~edt op en sticht zijn Aziatisch rijk.
Jan Huss wordt geboren.
1370 Lodewijk de Groote vereenigt Hongarije en Polen onder zijn scepter.
1371 Eduard van Gelder t Reinoud komt uit de gevangenis, en t kinderloos. Willem van Gulik wordt hertog.
Noorwegen scheidt zich af van Zweden.
Met Robert II komt in Schotland het huis der Stuart's op den troon.
Opstand der wevers in Keulen.
1373 St Birgitta
1374 Petrarca

t

t
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OEDACHTEN OVER DEN
T AALSTRIJD IN BELOIE.

(Slot).

Doch wat zullen de Vlamingen doen indien de Regeering
in de vroegere dwaalbegrippen volhardt en indien de Vlaamsche
Volksvertegenwoordigers, bij gebrek aan klaren blik of vasten
wil, met de Regeering aan den leiband meegaan? Zij doen het,
schijnt het, omdat zij eerst katholiek en dan vlaamschgezind
zijn en daarom eene katholieke Regeering niet willen verzwakken. Wat al verkeerdheden in die schijnschoone redeneering !
Vooreerst heeft de katholieke zaak in zich zelve niets
gemeens met de onrechtvaardige toestanden waar ons yolk
onder lijdt. Worden onrechtvaardigheden katholiek omdat eene
katholieke Regeering zc wil handhaven? - Neen, en in die
kortzichtige onderwerping der meerderheid aan de inzichten
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der ministers ligt eene ontaarding en eene afbreking van ons
grondwettelijk parlementair stelsel. Immers, volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen het volk, dt! ministers integendeel zijn
dienaars van den Koning. Diedienaarsvan den koningzijn genomen onder de me.erderheid der volksvertegenwoordigers om
den wi! des konings overeen te brengen met den wit des volks.
Moesten nu de vOlksvertegenwoordigers zich in alles schikken
naar de dienaars des Konings, dan ware deze alleenheerscher.
Dus moeten en Koning en ministers. weten dat de volksvertegenwoordigers een wi! hebben, die wei eens plooien, doch,
waar het noodig is, ook onverzettelijk blijven kan.
Maar wat gedaan, als volksvertegenwoordigers niet meewillen met het volk? Ze afkiezen, zal men zeggen. ja, maar
het gebeurt dat volksvertegenwoordigers in sommige hoofdzaken van het katholiek program, b. v. in de verdediging van
den godsdienst, zeer groote diensten aan de meerderheid bewijzen, daarbij in andere, ook zeer gewichtige vraagstukken,
den volkswensch in den wind slaan.
Moest b. v. Woeste's houding in de faalkwestie afzonderlijk aan het oordeel zijner kiezers onderworpen worden, ongetwijfeld zouden dezen, werden zij goed voorgelicht, hem "met
klank afwijzen; maar voor de godsdienstbelangen zuBen de
meeste en vooral de invloedrijkste zijner kiezers hem als een
onvervangbaren kampioen beschouwen. Dit· weet Woeste;
daarom lacht hij de Vlaamschgezinden fraaitjes uit, en wordt hij
toch steeds door de Vlamingen gekozen aan het hootd der lijst.
Zoo worden de Vlamingen gestraft om hunne groote verkleefdheid aan den godsdienst. In vele andere arrondissementen
komen soortgelijke toestanden voor.
Wat is daartegen te doen ? Men heeft wei eens gesproken
van het stichten eener Vlaamsch-KathoJieke Volkspartij welke,
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naast de zuivere katholieke beginselen, een meer democratisch I
en voora! een doortastend Vlaamschgezind program zou voorstaan. Die partij moest zijn als eene uiterste rechterzij ; zij zou
in de verkiezing opkomen met de officieel katholieke Iijst,
wanneer deze haar voldoening schenkt, maar ook aflOnderlijk
waar zij op de Iijst geene genoegzame waarborgen van volksen vlaamschgezindheid lOU vinden. Ware zulke partij stevig
ingericht, dan moest heel de katholieke partij er naar luisteren ;
want zelfs die Vlaamsche volksvertegenwoordigers, welke er
niet lOuden door gekozen zijn, lOuden weten dat zij bij eene
naaste kiezing er zouden meeaf te rekenen hebben.
Het Daensism ware zulke partij geworden, indien het in
de Kamer niet opgetreden was als oppositie-partij, maar integendeel het Katholiek Ministerie gesteund had, waar dit met
zijne princiepen overeenkwam. Z66 hadde die « christene
volkspartij» het vertrouwen veler Katholieken gewonnen en
had de ze eene overwegende rol in onze politiek kunnen spelen.
Doch van dien kant is niets meer te hopen ; het Daensism wi! en
zal zich doodwroeten.
Zullen oprechte Katholieken eene onafhankelijke Vlaamsch
Katholieke volkspartij stich ten '? Toen, v66r eenige jaren, met
De Smet de Nayer hetManchesterianisme aan 't werk zat,
hadde iedereen de noodzakelijkheid van zulken partij-v\eugel
meer gevoeJd. Sedertdien is de Katholieke Regeering meer beslist den weg der sociale hervormingen inges\agen, en z66 is
er nu mindel' plaats voor eene zelfstandige volkspartij, ofschoon een stouter vooruitstrevende democratie ook flU nog
bij de menigte zou in gang vinden. Wat er van zij, vooralsnog
schijnt zulke partij niet in aantocht. Moesten echter in de
groote kwestie der Vlaamsche Hoogeschool en in andere beJangrijke vraagstukken de VJamingen afgescheept worden, dan
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zouden onvermijdelijk op sommige plaatsen scheuringen ontstaan en zou de Vlaamsch-katholieke volkspartij stille kens aan
tot stand komen. En men zou waarlijk die V\amingen geen
ongeJijk kunnen geven niet langer zich al te goedzakkig als
vol\<sstam te laten wurgen uit gehechtheid aan de katholieke
princiepen, die zoo iets in de verste verte niet voorschrijven .
. Methunnen Vlaamschen aard te vrijwaren zouden zij ten slotte
degodsdienstzaak beter dienen dan de zich noemende « CathoIiques tout court» die den godsdienst tegen hen uitspelen.
Een ander zwak punt wi! ik aanstippen in de huidige
Vlaamsche Beweging : Deze was in de opvatting harer aanleggers en in den geest die haar steeds bezielde, een streven
naar zelfstandigheid, een herscheppen van eigen wezen. In de
laatste tien jaren schijnt zij meer geworden een zich uitwerken
in de algemeene beschaving. Die twee betrachtingen sluiten
elkanderniet noodzakelijk uit: men kan deel nemen aan
den wereld-vooruitgang en toch zich zelven blijven, op eigene
manier bestaan en werken. Dit is zelfs de beste wijze om iets
eigenaardig schoonsaan de wereld-schoonheid toe te voegen.
Toch vraag ik mij af of de Vlaamsche bewegers hunne beweging ntet te veel geregeld hebben n<lar die van andere volkeren. Te dikwijls, dunkt miL komt deze gedachte terug : Wij
moeten een volk zijn gelijk Holland, gelijk Duitschland, gelijk
Frankrijk zelf. En het werkstellig, ofschoon zeer onredematig.
besluit is geweest dat Vlaanderen moest vooruitstappen geJijk
een klein kind aan de hand van groote menschen.
Zeker hebben wij bij al die volkeren veel te leeren, eene
zaak echter niet : het Vlaming zijn.
Al Te licht gaan wij op in bewondering voor hetgeen bij
onze naburen tot. stand komt, en droomen ervan dit op onzen
badem over ie planten. Vandaar, op beschavingsgebied, die
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vloed van vertalingen, van vulgarisatieboekjes of artike\s, waar
men zelden een oorspronkelijk gedacht in ontmoet.
Als ik nog dertig of meer jaren terugdenk, tot rond het
jaar '80, dan herleven v66r mijnen geest, naast Conscience die
zijne laatste werken schreef, Reinier en August Snieders,
steeds gaarne door het volk gelezen, en achter hen de jonge
Guido Gezelle, Hugo Verriest, Rodenbach. Op wetenschappelijk gebied kregen wij Kanunnik Martens' eigenaardige voordrachten; en De Beucker's volksche bespiegelingen over de
natuur.
Als toonkundige was Benoit in zijn volle kracht; Tinel,
Jan Blockx daagden op. De Vlaamsche schiIderschool had
nog hare groote meesters in de 1ge eeuw.
Waren dat geene hooge krachten? en alles was eigenaardig Vlaamsch !

Ongetwijfeld kenden die meesters ook weI de buitenwereId, maar zij keken niet gedurig naar den vreemde ; hun
eigen volk had den zij in 't oog.
Als ik dit alles herdenk, dan twijfel lk of de Vlaamsche
Beweging wei zooveel gewonnen heeft in kracht en eigenaardigheid als in uilgebreidheid. Ook vulgarisatie kan gepaard
gaan met oorspronkelijkheid. Wie een eigen kijk op de zaken
heeft, zal daarvolgens ook de gedachten van anderen verwerken. Hij zal nooit metiemand dweepen, die iemand wezedan een
Forster of nog een grootere. Vooral zal hi] alles aanpassen op
eigen yolk.
Een ander euvel, met het vorige verwant, meen ik op te
merken in onzen strijd. Vele flaminganten zijn, zonder het te
weten, vereerders van Frankrijk geworden. Hoe komt dat?
Men heeft hun verweten dat hunne vlaamschgezindheid een
onrechtvaardig, kleingeestig afbreken was van Frankrijk en
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zijne taa\. En nu om te toonen dat zij niet onrechtvaardig, en
vooral niet bekrompen zijn, zullen zij geen pleidooi voor hunne
Vlaamsche rechten meer inzetten zonder eerst hunne hooge
vereering te betuigen voor Frankrijk. De een zal gewagen
van de « klaarheid der Fransche taal », eenander van de
«weergalooze Fransche letterkunde '), een derde van den
edelmoedigen aard der Franschen, een vierde van Frankrijks roemrijke geschiedenis en beschavenden invloed op de
wereld. Maar indien dit alles waar is, dan is het, ik zeg nietredelijk, maar toch natuurlijk dat het kleine Belgie aanhake bij het
groote Frankrijk. In aile geval versterkt men alzoo de stelling
onzer bekampers, want het groote trekt steeds aan.
Maar dit- alles is niet waar, of minstens is er veel op af
te dingen. Behalve in uitgestrektheid is Fra;lkrijk niet groot,
noch Belgie klein.
Bekrompen zou het zijn een volk, welk ook, stelselmatig
Ie willen kleineeren of minachten. Wij moeten aile vol ken beminnen en ook waardeeren, ons verheugen in wat ze goeds
hebben. Nu heeft ieder volk, ook het Fransche, veel goeds
naast veel kwaads, Iichtzijden naast donkere vlekken. Beschouwen wij de eene geJijk de andere, dan zullen wij besluiten dat Frankrijk onze achting en genegenheid verdient gelijk
elk ander volk, maar dat wij geen enkele reden hebben om het
hooger te stell en in onze bewondering of onze liefde, dat wij
integendeeJ op onze hoede moeten zijn tegen overdreven invI oed of zedelijke opslorping van zijnentwege.
De Fransche taaJ isniet klaarder dan eene andere. Fransch
is gebroken Latijn of Grieksch ; de bestanddeelen der woorden
zijn niet meer kennelijk voor den Franschman. Zoo is het
fransch niet doorzichtig geJijk eene taal, die haar eigen woordmijnen heeft. Toch is het waar dat de Franschman aanschouwe-
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Hjker en levendiger denkt dan de meer afgetrokken en droomerige Duitscher. De Franschman omkleedt zijne gedachtea met
inbeeJding en gevoel, en zoo slaat zijn woord gemakkelijker
in. De uitdrukkingen hebben dikwijls een onbepaaldheid en
"
vaagheid, die er den indruk van verhoogen.
Wij Nederlanders
met onze Jtelfstandige, zichzelf verklarende taal, met onzen
kalmen en toch niet te droomerigen geest, met onze Hefde voor
kleur kunnen ons Nederlandsch maken tot eene stralende
uitdrukking van het klaar verstand, wat inbeeJding. en gevoel
niet uits\uit. Doch dat moeten wij durven doordenken, en
niet uit geestesarbeid grijpen naar Fransche schuimwoorden,
die, juist om hunne rekbaarheid, van den ken ontslaan.
Op het gebied van schoone kunsten, wetenschappen en
wijsbegeerte neemt Frankrijk overal eene eervolle plaats in,
maar nergens de eerste. Zeker niet in de toon- of de schilderkunst. In de letterkunde komt het meer naar voren; want het
. woord is eene natuurgave voor den Franschman; maar omdat
veelal de diepte der gedachte ontbreekt zijn toch de aUerhoogste namen, Dante, Shakespeare, Calderon, Gothe (en ik reken
er onzen Vondel bij) geen Fransche namen. Wat Persijn
schreef in Ons Volk over den letterschat van het kleine Noorwegen, toont dat het ook heden overdreven is te rep pen van
Frankrijks ({ weergalooze)} litteratuur.
In de wijsbegeerte zijn het geene Fransche denkers, die de
wereld voorgelicht hebben, Zelfs aan de Parijsche Hoogeschool waren in de middeleeuwen de uitstekendste leeraars
een AlJertus De Groote, een S. Thomas, vreemdelingen. Toch
had Frankrijk steeds wijsgeeren van aanzien, somtijds te vee!.
Enwatte zeggen van Frankrijk's«roemrijke»geschiedenis?
- Oat dit land, gelijk overigens vele andere, er niets zou bi]
ten achter zijn,indien het menige b\adzijde zijner geschiedenis
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voorgoed kon wegscheuren. Oat er ook schoone bJadzijden
in staan, loochenen wij niet.
De grondleggers der middeleeuwsche christene maatschappij waren de vorsten uit het huis van Pepijn van Landen\
vooral Karel de Groote, waarIijk een reus in de historie.
Maar die familie, evenals die van Clovis, was zuiver Frankisch!
dus Germaansch of Dietsch en had met de huidige Franschert
at niet veel meer gemeens dan dat zij door hare veroveringeq
Gallie gemaakt en herdoopt heeft tot een djk van Franken.
De Galliers werden geene Franken met aan Franken onder~
worpen te zijn, zij bleven en zijn nog Galliers, met een weinig
Frankisch bloed vermengd. De ware afstammelingen der Fran:
ken wonen in onze Dietsche gouwen. De Fransche koninge~
bleven Franken tot aan Hugues CapeL Reeds van na Karel qen
Groote levert de geschiedenis der Fransche koningen weinig
glorierijks op; het is een gedurig indringen en ingrijpen die~
vorsten tot onderdrukking van hunne leenmannen en hn
hun volk. Het Fransche volk laat zich opslorpen tot de
alleenheersching der koningen ten top klimt met Lodewijk XIV.
Maar die alleenheersching in Frankrijk moest tevens eene
overheersching worden in Europa. Daarom deden de Fransche
koningen ook andere stevig geharnaste staten en bondgenootschappen tegen hen oprijzen, en verwekten dit ellendig stelsel
van Europeesch even wicht dat bij de lichtste schommeling een
algemeenen oorlog veroorzaakt.
Door hunne groote Revolutie vallen de Franschen opeens
vanhet uiterste absoiutisme in eene bandelooze en van bloed
druipende regeeringsloosheid. Met al het oude om te werpen,
zoowel het goede als het kwade, bouwen zij de moderne maatschappij oiJ eenen vuurberg. Daarna komen zij onder het
ijzeren bewind van Napoleon, wiens heerschzucht al die Euro-
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peesche landen plat loopt. Ell in de 1ge eeuw tuimelt Frankrijk
van de eene revolutie in de andere; maar zijn zucht tot overheerschen blijft bestendig bij al de afwisselingen van regeeringsvormen. Is dit alles zoo roemrijk? Wei zal men in het land
van den heiligen Lodewijk, en van de maagd van Orleans
schoone episoden aantreffen, maar het zijn slechts episoden.
Er gaat door Frankrijks geschiedenis, sedert Karel den Groote',
geen tocht van grootheid, van rechtvaardigheid en breede
menschenliefde. Aileen daar waar dat men het Fransche volk
slechts in geringe mate moet verantwoordelijk stell en voor de
rechtsverkrachtingen en de grootheidszucht zijner regeerders.
Afzonderlijk vinden wij vele hoogstaande mannen en vrouwen
in Frankrijk, lOoals in Spanje, Italie, Dl.!itschland en elders.
Ook onder de volksmassa waren soms edele strevingen. Kortom, er was daar veel schoons naast veel zwakheden en veel
misselijkheden. Moest men voor de Europeesche vol ken den
prijs van deugd toekennen, men zou niet weten aan wie.
Duitschland, b. v. had in'de middeleeuwen eenige groote
keizers, maar andere, die door hunne heerschzucht vreeslijk
drukten op Italie en op het pausdom. Na de opkomst van het
Protestantisme, en vooral bij de verdeeling van Polen, deelt
het in de algemeene gewetenloosheid, waarmee het recht van
den sterkste geldend gemaakt wordt. Heden nog past het onbarmhartig die wet toe op het arme Polen. Zijne wijsgeeren,
Kant, Hegel en vooral de grondleggers van het zoogezegd
« wetenschappelijk» socialisme hebben door hunne valsche
diepzinnigheden veie hoofden in de beschaafde wereld op hoI
gebracht. Anderzijds kan men in het Duitsche karakter heerHjke hoedanigheden van ernst, vastheid, werkzaamheid en
tucht ontdekken, zoodat hier ook geene plaats is voor onvoorwaardelijke afkeuring of bewondering.
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Engelands staatkunde werd ingeblazen door eene hardvoehtige hebzueht, al wist zij zieh menigmaal in den mantel
van edelmoedigheid en vrijheidszin te hullen. Zijne grooten
zogen Ierland het bloed uit, en verdrukten in hunne alles-opslorpende bezittingen hun eigen landzaten. De laatste gebeurtenissen getuigden nog hoe de Lords zich weten te stell en
boven het volk. Zoo bleek het in zijne politieke inriehtingen,
vooral door de ikzueht zijner grooten een veraehterd land, al
hadden wij het zoo dikwijls bewonderdals een voorbeeld van
wijzen en krachtigen vooruitgang, zoo vrijheid- als ordelievend,
en al zijn die hooge hoedanigheden aan het Engelsch yolk niet
te ontkennen.
lullen wij dan misschien aileen dns eigen yolk, het
Vlaamsche, schoon vinden? Oeh neen! Verzaken wij eens
voorgoed die kinderachtige vaderiandsIiefde welke zou bestaan
in zieh zelven of zijne voorouders op te hemelen boven aile
andere volkeren. Ook de Vlamingen hebben hunne goede en
kwade kanten. Was of is het een .schoon volk? Op die vraag
zal ik noeh ja noeh neen antwoorden. Ons klein landeken
speelde een groote rol in de wereldgeschiedenis. Karel de
Groote, de vader van een nieuwe wereldorde, behoort aan ons
meer dan aan iemand anders. Keizer Karel, die de middeleeuwen sluit en de poorten opent van den modernen tijd, was
een Gentenaar, met het Vlaamsche volk vergroeid. Die twee
Karel's, schoon geen van beiden vlekkeloos, hebben ontegensprekeJijk hunne reuzenmacht rechtschapen ten dienste gesteld
van 't recht, van orde en vooruitgang, al werd dan ook beider
dood gevolgd door ontzaggeJijke ineenstortingen. Tusschen
beiden, wat al groots en schoons in ons land, maar ook wat
kleinzieligheden en ellenden! 1302 met zijn Guldensporenslag
was een heerlijke opstraling van volksmacht, binnen de palen
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van recht en orde, en Iichtte heen over gansch Europa. Daarna echter is heel de 14e eeuw besmeurd door kleingeestige en
bloedige krakeeien, waarbij vaak aile volkswijsheid wegzinkt.
Artevelde, geen ijdele droomer, maar een man van de daad,
schaart het vrijheid- en broodminnend volk rond zich, maar
wordt door de kortzichtige laatdunkendheid van dat zelfde
yolk vermoord. De zestiende eeuw was hier geJijk elders eene
dooreenwoeling van edele en onedele driften, Om niet te
spreken van de twee droeve eeuwen waarin Belgie doodgepletterd werd door den moedwil en den nijd van de mogendheden, niet het minst van onze noorderbroeders, beschouwen
wij slechts den heldhafiigen Patriottenstrijd, welks zegerijke
uitslag weer seffens vernietigd wordt door het armzalig gekijf
van Vonckisten en Van der Nootisten. Eenige jaren daarna
kampen onze Boeren een kamp vol bewonderensweerdige
zelfopoffering, maar worden ze in den steek gelaten door stedelingen en edellieden. Zoo is heel onze geschiedenis eene dooreenspoeling van Iichten schaduw. Heden nog, naast kostbare
zieleschatten van eenvoudigheid, gemoedelijkheid, werkzaamheid, offervaardigheid, geduld, opgeruimdh~id, gezonden
levenszin en klaarzienden geest, vertoont ons volk vele erge
gebreken. Mangel aan vooruitzicht, aan waardigheid, aan
hooger streven ; vandaar grofheid, dronkenschap met hare uitspattingen, achterlijkheid in vele zaken. Toch stak en steekt
er kruim in ons volk, en vatbaarheid voor hooger denken en
voelen. Maar de hoogere standen "hebben het aan zich zelf
overgelaten, hebben het neergedrukt onder het gedacht zijner
minderwaardigheid, hebben zijn gezichteinder ingekort. Zoo
heeft het Vlaamsche volk zich zelf verwaarloosd, zich niet
genoeg doen gelden. Toch zal ik daarom niet zeggen, gelijk
men al te veel doet, dat het, alles samengenomen, bij andere
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yolken achterstaat. Doch een alleszins ontwikkeld en schoon
yolk moeten de Vlamingen nog worden.
In edelmoedigheid en hartelijke beleefdheid zullen zij het
gewoonlijk winnen van den Waal en van den Franschman,
ofschoon men de woordkoppeling « edelmoedig Frankrijk»
zoo natuurlijk vindt. Bij onzen zuiderbuur is meer uiterlijk vertoon van lieftalligheid, wat niet te misprijzen is, maar ons dikwijls de spreuk moet herinneren : «Wacht u van overvriendeHjke mensch en ». Voor eene edelmoedige natie is het al zonderling dat zij vergaat omdat zij door ikzuchtige berekeningen
het leven weigert aan hare kinderen. Oat hangt samen met eene
zedelijke verzakking, waartoe zinnelijkheid en genotzucht, niet
meer door godsdienstige overtuigingen ingedijkt, Frankrijk
hebben doen afglijden. Zedelijk staat dit land thans lager dan
zijn anders gezonde aard schijnt mee te brengen. Dat het zal
genezen, hopen en wenschen wij.
Frankrijk zou veel verbeteren indien het mindel' bewonderd werd, door zich zelven vooreerst en dan door anderen,
die denken het uit beleefdheid te moeten bewonderen.
Wezen wij niet bewonderziek, maar ook niet minachtend
voor anderen. Zelfs moeten wij er niet op uit zijn andere volkeren te overtreffen. Wei echter ons te verheffen zoo hoog
mogelijk, tevens wenschende dat anderen even hoog of nog
booger staan.
M~gen wij een voorliefde hebben voor sommige volkeren,
dan is het voor de kleine tegenover de groote. Met die opmerking, die voor ons land zper gewichtig is, wi! ik sluiten. Evenals
als op de maatschappelijke ladder het ideaal des levens en de
kloekste deugden veel meer te vinden zijn bij den geringen
burger, die eene zekere onafhankelijkheid heeft weten te verwerven, dan bij de trotsche rijken, wier grootheidszin en
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weelde knagen aan hun eigen rust en aan het welzijn van
anderen, zoo zijn ook de kleine maar onafhankelijke volkeren
te beschouwen als de meerderwaardigen der alles overheer'
schende maar alles verontrustende groote mogendheden.
Is een Bretoen, een NormandH~r en Parijzenaar zelfs in
Frankrijk meer dan een Vlaming of een Waal in Belgie? Hij
is minder, omdat zijne persoonlijkheid wegvalt in een grooter
massa die onpersoonlijk is. Vooral is dit waar in een land van
sterk samenbeheer als Frankrijk. Heeft Picardie, Normandie,
Bretagne eer.. eigen geest- en kunstleven als Vlaamsch-Belgie?
Provence alleen heeft~ zich zoeken te ontworstelen aan den
. doodenden druk der nationale eenheid.
In een groot land is er opdrang van bloed naar de hersens, dat is, naar de hoofdstad. Daar is het leven overborre·
lend, maar niet gezond. Het is er een warrelpoel van allerlei
strevingen, een rommelzoo van wereldburgers. Een uitgepreid
rijk zal gewoonlijk, echter niet altijd, meer hooger leven bezitten dan een klein, maar niet in verhouding der sterker bevolking. Het leven gaat niet door al de aderen van het Iichaam
tot aan de uiteinden.
Neem eene beperkte taalgemeenschap als in VlaamschBelgie; die taalgemeenschap wordt eene geestesgemeenschap,
een geestelijk huisgezin. Wie hier eenigszinsaan Vlaanderens
heropleving meedoet, kent de voormannen van die beweging uit
hunne schriften, uit hunne kunstwerken, uit landdagen en congressen waar zij geregeJd samenstroomen. Zoo neemt iedereen
onmiddellijk be\ang in dien strijd tot volksverheffing, leeft er in,
gaat er in op. Vlaamsch-BelgH~, van Nieuwpoort tot Maeseyck,
is een familie, die wij overzien en doorwandelen kunnen. Met
Holland als naasten bloedverwant is het groat genoeg. Ware
het meer uitgebreid die gezelJige samenhang ware gebroken.
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Zal men op dat enge gebied de noodige denk~ en kunstkrachten vinden om het volk op te drijven tot hooger vlucht?
Och ! de natuur laat het niet ontbreken aan krachten. Er gaan
bij de menigte zooveel hooge vermogens, genieen zelfs verloren, dat een yolk van vier millioen zielen, hetwelk al zijne
krachten zou weten tot rijpheid te brengen, het allereerste volk
der wereld zijn zou. Wat ontbreekt is gepaste gelegenheid tot
ontwikkeling, is opwekking, is de jacht en de durf, die door
een volk moet varen am het op te tillen.
Onze grond was steeds vruchtbaar in genie, wanneer ver~
bastering of moedeloosheid er niet op drukten.
Was Griekeniand, dat nog steeds eene kunst-n wijsheidschool blijft vool' aile geslachten, volkrijker dan onze Dietsche
gouwen, vooral als men de slavenbevolking afrekent?
Waar zijn heden de Schiller's, Gathe's, Beethoven's,
Mozart's van het « grosse Deutschland»? Waar de Dante'S,
de Raphaels, de Michel-Angelo's van het eene en onverdeel·
bare Halie ? AI de opgenoemde kunstenaars en nog vele andere
von den aan de kleine vorstenhoven van hun verbrokkeld
vaderland zoovele kunstmiddens, die de genieen aantrokken.
En 't was alles zoo echt Duitsch of ItaJiaansch in plaats van
cosmopolitisch zooals nu !
In groote landen heerscht daarbij eene valsche taaleenheid.
Welk is b. v. het natuurlijk taalgebied van het Fransch?
Trekt er af al wat niet Fransch is, als Provence, Bretanje,
Fransch-Vlaanderen, enz. en dan is dat taalgebied niet grooter
dan het onze, hetwelk zich uitstrekt van Duinkerken tot aan de
grens van Rusland. Doch de politi eke gebeurtenissen hebben
dit alles verkneed of verknoeid tegen de natuur in, waaruit
volgde dat in Frankrijk het Proven~aalsch, het Baskisch, het
Bretoensch tot hun recht nietkwamen, terwijl in Duitschland
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het Platduitsch kwijnde onder den overgroei van het Hoogduitsch. Dit alles is dooding van eigen leven tengevolge van het
grootzijn.
Erger verwoestingen nog richt die uitbreidingsdolheid aan
op staatkundig gebied.
Een volk wil niet aileen grootzijn, maar ook grooter dan anderen. Diezucht wordtdan eene bedreiging voor de naburen, die,
om zich te weer te stellen, moeten trachten even groot of grooter
ie worden. Vandaar de naijver, de grootheid-wedstrijd, die de
landen tegenover elkander wapent, de krijgsuitrustingen steeds
hooger opjaagt en vooral de sluwheid scherpt eener achterdochtige en grijpgierige staatkunde. 000"1' hunne bewapeningen
putten de groote naties zich stoffelijk uit, terwijl zij zich zedeJijk verkleinen door hunne enge wereldbeschouwing. Zij aanzien immers heel de wereld als om hen gemaakt. Het Fransch,
het Duitsch, het Engelsch belang overtreft bij hen het wereldbelang, het geeft den maatstaf van wat recht is en verdringt alzoo
het mensch-natuurlijk recht.
De groote naties vlechten gedurig geesels voor hen zelven
en voor de kleineren, die hen omringen. Zij verspreiden onrust
en vrees rond zich. Wereldvrede en wereld-Iiefde kunnen niet
samengaan met hun volk-ikzucht, hun chauvinisme. Ook hUn
verstand is er door beneveld, zoodat zij alles, goed en kwaad,
schoon en leelik, zien door een briI, die aangeslagen is van
nationale eenzijdigheid.
De kleine volkeren, die niets zoeken dan zich vreedzaam
te ontwikkeJen, hebben vee I breeder opvattingen, ten minste
indien zij tegenover de groote hun evenwaardlgheid bewust
blijven en op hunne beurt niet offeren aan grootheidszin met
bij de grooten te willen aanhangen.
Broederlijkheid en gezamenlijke wereldvooruitgang kan
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niet bestaan zoolang- er naties zijn die naar oppermacht of
voorrang dingen. Hoe zouden Duitschiand, Frankrijk of Engeland kunnen ontwapenen, wanneer zij, met hunne legers te
verminderen, zich blootstellen aan de overmacht van vijanden
die op hen loeren ?
Wereldvrede onder de hoede van een wereldgerecht zou
aileen dan mogelijk zijn, wanneer de groote mogendheden zich
wilden klein maken. Mochten er geen staten meer bestaan met
meer dan acht of tien millioen zielen, en waren al die staten
verbonden door volkomen handelsvrijheid en door het erkennen van een opperste vierschaar tot rechtspraak over aIle geschiHen, dan zou in elk dier staten en in allen te zamen het
voorbeeld kunnen verwezenlijkt worden van een in vrede en
Techt vooruitstrevende menschheid.
Natuurlijk zijn zulke idealen heden nog in het rijk del'
droomen, en wellicht zal nimmer de heerschzucht en de grootheidszin lOover uit de wereld zijn dat er aan den bestendigen
en algemeenen vrede kan gedacht worden.
Intusschen moeten toch de kleine naties zich bewust zijn
dat zij veel dichter bij de volmaaktheid van het maatschappelijke leven staan dan hun nabmen en dus aan deze wei eene
algemeen menschelijke liefde, maar geenszins een bijzondere
bewondering of genegenheid verschuldigd zijn.
Die overtuiging lOU zoo wei Walen als Vlamingen behoeden
voor dwaze Franschdolheid en ze vaster doen hechten aan een
gelijk-berechtigend gemeenschappelijk Vaderland.
FRANS DRIjVERS.

DE VIER WONDERE JAREN
DE ZOMER VAN 1915.

Was 't eerste jaar van ons oorlogsverbJijf in De Panne
het rijkste in ondervinding, het' zwaarste in beproeving? ~
Misschien wei, doordien het het eerste was. Het duurdezoo
lang vooraleer men de werkelijkheid van den oorlog kon
aanveerden, zich voorstellen dat zoo iets boven ons hoofd was
neergekomen . En toen lange jaren den slenter van het dageIijksche hadden aangebracht, was het de moeilijk herstellende
vrede die ongewoon scheen. Maar in dat eerste jaar waren
het de schrikgebeurtenissen nog die ongewoon troffen. Overzie ikde papieren waarin mijne werkzaamheid aan
De Be/gische Sfandaard bewaard blijft, dan vinde ik dat ik bijna
dag voor dag iets schreef, 't ziJ over de loopende gebeurtenissen
't zij over persoonlijke aandoening, of bespiegelingen over de
feesten van 't Kerkjaar of beschouwingen ' van algemeenen
aard .
Zoo, in datum 24 Mei, die smartkreet over de nu snei
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vorderende verwoesting van Yperen : « Een keus doen onder
de Duitsche gruwelen valt moeiJijk ... Het is alsof de Duitschers
in het gruwelijke een soort grootschheid najagen, die zij in het
zedeJijke moeten missen ... Maar in de verwoesting van Reims
en Yperen » - Reims was ook in 't artikel bedoeld, dat voor
titel droeg: «Twee heiIigschennissen » - «schijnen zij niet
zoo zeer tuk op menschenmoord als op gedachten-vermo<;>rding.
't Is de christelijke gedachte die zij haten in de Reimsche
kathedraal; 't is de vrije onafhankelijkheid van onze middeneeuW'sche gilden die een doorn in 't oog is van dat knechtsche
volk bij uitmuntendheid: het Ouitsche volk. Daarom moet
Yperen dood. » - Verder wordt aangetoond hoe dit slaafsch
gebroed ook instinctief alles haat wat in werken van schoonheid straalt en Jacht : « En was Reims schoon als een hemelsch
vizioen, als die roos die Dante zag stralen in de zon der Oodheid, schragend de zetels der gelukzaIigen, dan wqt gezegd
van Yperens stoefe, strenge, stevige hallen, dragend heel de
fierheid van ons volk op hunne vaste schouders ! »
Zou die schennis ooit vergiffenis bekomen? - « Ha ! zij
mochten zich vergrijpen aan het leven onzer jongens, aan de
eer zelfs onzer vrouwen - mannen schenken hun bloed, zou
't offer del' vrouwen niet wreeder wezen? - Andere zonen
zullen ontstaan op Vlaanderens bodem, spruitend uit den
vruchtbaren schoot der Vlaamsche vrouwen, en uit moedersJippen zullen zij vernemen wat barbaarschheid is: de ontwikkeling van een volk van christenzin 'verstoken en in
materialisme opgegroeid. - Oat zij zich vergrepen aan de zie!
onzer natie, aan haar schatten van geloof en vrijheidsliefde,
aan de straling ervan in de kunst, dat vergeven wij nooit. De zee, de wijde Noordzee zou deze strandeneerder ontvluchten dan dat de smaad onzen landaard aangedaan, zOU
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uitgewischt worden uit de harten onzer vermoorde steden. »
Er is natuurJijk niet veel over te houden van journalistik
werk, hoe men zich ook door de hoogte der omstandigheden,
poogde te verheffen tot een peil van blijvende beschouwing,
maar sporen liet zulke werkzaamheid toch na, en in den geest
der lezers en door 't geschrevel1 getuigenis.
Niet enkel met pen en inkt was het een gedurig bezig zijn
met het oorlog-woeden. Door een soort voorbeschikking kregen
wij, in de eerste tijden van ons verblijf, juist die enkele boeken
in handen die ons konden voorlichten over den toestand : eerst
de Memoires van Oeneraai Marbot, dan Tolsto'i's ({ Oorlog en
Vrede)} en eindelijk heel de correspondentie van Joseph de
Maistre; alles handelend over Napoleon, zijne veldtochten, de
laatste'stuiptrekkingen der Fransche revolutie. Hoe gelijkend
en verschillend waren die twee wereldomwentelingen, door
. bijna dag op dag eene eeuwgescheiden. De Maistre vooral
wierp zijne lichtende bliksemflitsen over den nacht van den
chaos, met zijne vloekwoorden tegen den dermonium meridianum - Napoleon, dien hij aanschouwde als de geest van de
revolutie mensch-geworden, door zijne veroordeeling van aile
macht die niet op beginse\en steunt, eilaas ! ook door teleurgestelde hoop die zijne brieven uitspraken over den korten
duur van een ballingschap, dat in de werkelijkheid zich jaren
. lang uitstrekte. Niet zonder beven konden wijdit laatste Jezen,
alhoewel wij ongeloovig bleven en onze verlossing en overwinning aanstaande achtten.
Napoleon was aan de orde van den dag, niet enkel door
de verwantschap van zijne wereldverovering met de door den
Keizer bedoelde, maar ook omdat de eeuwverjaring van
Waterloo naderde.
Waterloo! - altijd stond de ontzaggeJijke naam voor
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mijnen geest als een der geweldigste in de geschiedenis. En nu
ging dit herdenken als verloren in den kolk van 't allergeweldigste wat ons omgaf. Ik poogde nochtans iets over dit
werddfeit te stameien in de Belgische Standaard, maar 't is
niet op de oogenbIikken van gevoelsintensiteit dat de spraak
die best vertolkt. Eerst moet de aandoening door bezinking
gelouterd worden. Aan die artikels zal ik voorzeker niets
ontleenen.
WeI aan die over de verjaring van ons in oorlog-treden?
Misschien het pakkende van het natuurverschijnsel dat voor
ons er mee gepaard ging : - « Gisteren avond was het aan
zee een grootsch tooneel : de zon ging onder in een gloed van
laaiende lava, haar schijf was bloedrood, het water scheen
vuur te spatten, heel de einder hing vol dreigende donderwolken, tragisch-zwart van boven, al onder bezoomd door een
streep gruwelijk rood - al het bloed veri eden jaar over de
aarde gevloeid ? dies ir(J!, dies ilia! 't Was ook pte Augustus,
de verjaring van 't oorlog-uitbreken ... » Geen poetiek verzinsel
was dit schrijven; de zee had inderdaad op dien avond iets
indrukkeJijksen schrikbarend, onder den laaienden heme!.
Niet immer echter deed zij zich tragisch VOQL IntegendeeJ,
zij was gewoonlijk al lieftcllligheid en luister in den prachtigen
zomer van 1915.
Vroeger was het een van de aandoenlijkste tooneelen der
Panne, op O. L. V.-half-Oogst de zee te zien wijden. De
oorlog kwam deze vredige tooneelen storen, maar niet van in
het eerste jaar. Dantrok nog de landeJijke stoet, uit de
parochiekerk, de ObJaten-kapeJ voorbij, niet verre vande
villa's door 't Koninklijk huis bewoond, naar de zandige
dUinen, waar een klein altaar stond opgericht. NatuurIijk zou
eenOpenBrief de eenvoudige pJechtigheid beschrijven, «dewap-
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perende wim~els der verbondenen, die dat jaar in de processie
gedragenwerden, de twee kleine vorsten, Prins Leopold, den
jongsten kr:ijger in ons leger en zijn broer, op den weg naar de
villa en die \vroorzeker een kiekje namen. Zooals de andere
soldaten labgf~de~ weg, sloeg hij aan voor den God, verborgen
in 't AnerheiI~g~te;.. Intusschen vorderde de Vorst der vorsten
zijnen weg~ olttiritt;gd doorde menigte die nu eens in stilte bad,
dan weer h!yrh$enr of psalmen met den priester zong. Weldra
was dezee:i~'~ziICht ; to en wisselden kerkzang en litanie met
het eeuwig lJ~argeruisch. 't Was ongelukkig ebbe en slechts
aan de kimtn~ ~.ia.·.~ide oceaan als een g!anzend blauwe gordel te
glimmen. - Wat ~s er in de open lucht plechtigheden dat zoo
. machtig aan~iJPti? Voelt men den Schepper dichter bij zich,
in 't aanscnijq ~ijper schepping? Of laat de tegenstelling van
Gods vernietig~rig onder de nederige gedaante zich inniger
voelen, waar ,1Ie~ ons spreekt van zijn macht ? Deze plechtigheid
in elk gevall isallerindrukwekkendst. Wanneer de priester
't H. Sacram~~tqp 't altaar h~eft neergezet, wordt het Evangelie voorgez?~g~r waarin Mattheiis het bedaren der zee door
Christusverha.dh: De schuit waarin de ZaIigmaker met zijne
Ieerlingen vaf~t,·4rijft rustig over 't meer van Genezareth.
Doch schielij~~qqlt een orkaan,op, de baren zwellen, 't gevaar
dreigt. Hij ec~t~r!sliep. En de leerlingen, naar hf~m toesnellend,
riepen: « Heer;
ned
ons : wij vergaan? » Toen stond Hij op,
I
:,
zeggende: «I Wttt vreest gij, kleingeloovigen? «En gebood
aan wind en ¥~, :titn er kwam eene_ groote stilte. Et facta est
tranquillitas fl:ziJgna. - O! mocht aldus tot bedaren komende
storm diealleiiliJatschappelijke orde dreigtin tezwelgen ... »
Het konb~~t!~nders of in zoo'n geweldige omwenteling en
aan den' rand ~~r i~ee onze geest bij. voorkeur verwijlde bij zulke
tooneelen i• Del~sa:lm Dominus regnavit, die op het zingen van
-I'

.I
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't evangelie voIgt, vooraleer de priester het H. Sacrament
over de zee zegenend heft, en die het wondere vers behelst:
Mirabiles elationes maris, leverde ook stof tot een verderen
Open Brief.
AI heb ik gezegd dat er niet veel over te houden is van
zulke Iitteratuur, toch vind ik dat heel ons leven in De Panne
erin weerspiegeld is, met uiterste afwisseling: nu eens
de Engelsche booten die van uit de zee op de bezette kust
schoten. - Toen daverden de villa's tot in hun fundamenten, maar de galm dier kanonnen was iets majestatisch.
- Dan weer kwamen vliegers overgewaaid en wierpen
moorddadige bommen. Eens vloeide het bloed letterlijk op
straat in het vreedzame dorp. Of een der paviljoenen van het
model-gasthuis dat, dank aan de Koningin, in den Ocean was
geopend, ging in vlammen op. - Hoe de jassen toen aan 't
redden gingen? Zij smeten door de vensters, zonder ze te
openen, al wat in eene aanpalende villa van gereedschap was:
meubelen, spiegels, porcelein, glas. NooH hadden zij zoo'n
pret gehad. Want voor ieute waren zij altijd gereed, in hun
drukkend, tragisch leven. Dit geschiedde op H. Sacramentsdag,
een warm en juni-dag van dien schoonen zomer. De natuur
scheen ons te willen vergelden voor al het akelige van 't alomgebeurende.
In Mei was het zinken van de Lusitania aile gemoederen
komen schokken. Aan den anderen kant had het in den oorlogtreden van Italie (24-Mei) wakkere hoop doen ontstaan. Ik
herinner mij hoe, op weg naar de dorpskerk in den vroegen
morgen, ik alsnaar gewoonte de communiques stond te lezen
aan 't kasteeltje en de vreugd die mijn hert vervulde. Men was
tot hopen steeds zoo gereed: En met recht: optimisme is de
eenige levensphilosophie. Hoe verder ik in het leven vorder,
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hoe meer ik er ben van overtuigd, maar voora] na den oorlog.
Leven en vreugd zijn immers onze bestemming.
Niet altijd echter waren het oorlogsvoorvallen dieonze
gedachten in beslag namen; er was ook tijd voor inwendlge
bespiegeling en dat ook werd weerkaatst in de Open Brieven.
Zoo werd ik lang geboeid door het Magdalena~geheim. Is er
iets prachtigers dan dit «schuchter binnentreden van de zondares in 't huls van den trotschen farizeeer, haar zwijgend
knielen voor de voeten van den Zaligmaker, die zij besproeit
met hare tranen, afdroogt met haar hangend haar, bestormt
met de kussen harer liefde en balsemt met k(\stbaar reukwerk. »
- Zoo is de rol der vrouw, in tijden van openbare ramp, een
rol van Hefde en grenzelooze toewijding.
Gewoonlijk leverde persoonlijke meditaUe 8tof tot zulke
bedenkingen aan onze jassen medegedeeld, want dat was zoo
heerlijk in dat leven van solidaire ellende, datalle standen,
alle conventie waren afgeschaft en men zich mensch voelde
onder de. menschen, kinderen van een zelfdenVader. Nooit
kon de diepte, den omvang uitgelegd worden van deze rimpeHngen der ziel in den kolk der geweldige gebeurtenissen, onder
den schok van 't ontzaggelijke, maar iets ervan is bewaard
gebleven in die vergeten bJadzijden dieik daarom ook, wat
onbescheiden wellicht, weer voor den dag haa\.
De tweede balseming, door Magdalena, van Jezus' voeten:
werd ook herdacht, met het oog vooral op Judas' vraag: Ut
quid perditio hcec? Waarom zulke verkwisting?
« Waarom ? woord van scepticisme en onverschilligheid, zoo
Iicht overslaande in haat. Waarom, zegt de practische mensch,
dit reukwerk niet verkocht tegen drie honderd denarien en aan
de armen gegeven? » - De armen waren voorJudas wezenlijk
geene bekommernis, enkel een voorwendsel, vermits hij, dief
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zijnde en de beurs houdend, slechts zijn eigen voordeel zocht.·
Doch hoe licht ontsnapt de waarde van het zedeJijke den
stoffeJijken mensch - anarchist of socialist, of eerivoudig genieter en geldzoeker. "Jeze oorlog was de formidabelste
« lec;on de choses» ooH door de Voorzienigheid aan de wereld
gegeven, en zien wij nu niet de menschen, niets begrepen
hebbende, weer juist als te voren leven om geld te grabbelen,
feest te vieren, hun hert aIleen aan het tijdelijke - en leeJijke
- te hechten. Zij hebben geen verstand van eene Magdalena
met hare reukverkwisting. Et domus impieta est ex adore
unguenti. 0 gelukkige ziel, vervuld met den geest der liefde, het kostbare nardus, - zoo kwistig verstrooid in aile werken
van bermhertfgheid en toewijding! Doch in de oogen van
scepticisme en onverschilligheid is niets zoo hatelijk als Hefde
en geestdrift. Daarorn lOU Magdalena niet onbestraft haar
stoute daad begaan : de beknibbeling volgde aanstonds. Maar
't woord van den Zaligmaker zou ze weer uit de vernedering
opheffen en ten to on stell en aanalle eeuwen omdat zij groot
was door liefde. - Liefde, aller dingen laatste woord, de
oplossing van 't hemelsche en het aardsche.
Op den oorlog, als op eene spil, draaide aile beweging van
gedachten, aile dwarrelen van gevoel en tot dat eene punt
keerde, wat geweld men ook aanwendde, de geest immer
.terug: godsdienstige bespiegeling vond het op 't einde der
meest abstracte redeneeringen, kunst diende slechts om het op
ie iuisteren. Een artikel van 24 Februari 1915 zocht «De
lessen der historie» op te sporen uit het tegenwoordige. « De groote gebeurtenissen van den tijd, als machtige golven
in den Oceaan, aanschouwen wij wei soms in hun ontstaan en
verder rimpelen, maar dan toch niet in de volle ontwikkeling
hunner gevolgen. Het alziende oog van God, uit zijne eeuwig-
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heid alles overblikkend, is noodig om de toekomst te peilen.
Wij, stervelingen, schepsels van eenen dag, kunnen enkel zien
de zwellende deiningen van toekomstige tijen of het schuim der
uitstervende baren op het strand : verband en doelwit zijn ons
meest onbekend.
» Zoo was het voor aile tijdgenooten op aile beslissende
oogenblikken van den tijd : opkomst van het christendom,
uiteenbrokkeling van het Romeinsche rijk, Renaissance, hervorming en, dichter bij ons, de Fransche Revolutie, wier laatste
stuiptrekkingen wij nu misschien aanstaren. - Heeft men niet
met recht mogen beweren dat wat thans verdwijnt onder
den schok der aanrukkende scharen, het werk is van 't
Weener congres, en wat was het Weener congres anders dan
een onhandig samenleggen van eenige brokken Ancien Regime
nevens den geest der revoiutie?
» Beleven wij thans een barenswee, een dageraad, eene
belofte, of is het schouwspel een doodsbed, een avond, eene
vervulling? Wie die bij machte is het te zeggen? ... Maar wat
zeker is, is dat de huidige voorvallen in beteekenis en omvang
niets moeten onderdoen voor welke ook der vroegere
historie. Van allemogelijkheden rijzen voor het denkend oog.
Zoo, bij voorbeeld het wellicht weer in wezen rijzen van Polen.
Wie had ooit kunn~n denken dat dit gemartelde land uit den
doodslaap zou opstaan en het bleek gelaat weer wenden
naar het licht?
}) Men mag zich ook afvragen of Frankrijk, na den oorlog,
voort den weg zal opgaan van godverloochening en kerkvervolging, of niet eerder, kloppend op de schuldige borst, tot inkeer
zal komen. Of EngeJand uit de zoo kwistige mildheid tegenover
de uitgedreven Belgen, niet de gratie van bekeering zal erven.
Immers de eerste kiem van dien terugkeer tot het aloude
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geloof lag voor het Heiligen-eiIand in zijn vrijgevigheid jegens
de Fransche emigres. En het orthodoxe Rusland? Zal het,
strijdend onder de vaandels van Christendom en beschaving,
ook tot ontvoogding en vrijheid komen? Alles is mogeJijk aan
de God die 't kwaad zelf weet dienstbaar te maken aan het
goed : Salutem ex in im/cis "
»Maar wat voor ons, kathoJieken, aile andere vragen
beheerscht, of uit het conflict der voikeren eindelijk eene
{)plossing zal dagen voor het piagende raadsel van de Roomsche
kwestie, dat blijft nog duister voor ons oog. En toch een soort
voorgevoel laat ons hopen, zegt ons, dat ook dit kronende en
redden de uit den warboel van opschudding- en razernij zal
opdagen ».
Leerrijk is het na afloopen der gebeurtenissen den twijfel,
de hopen te zien vervullen of verijdelen, welke men koesterde.
Wie had in 't begin van 1915 den ondergang van Rusland
kunnen voorzien? VooraJ wanneer men in de Jezing van Joseph
de Maistre's Jijvige correspondentie het als het toevluchtsoord
der door de Revolutie verbannen had leeren kennen. Wat ook
in de werken van den ziener van Petersburg schel in't oog
springt, is zijn haat van het Pruisdom, endaarin kon men
volop met hem sympathizeeren. Wat aJ vloekwoorden tegen
Frederik II, biJ voorbeeld! Ook dit leverde stof tot menig
artikel, het volgende onder andere:
« PRUISEN, EEN VLOEK VOOR DUITSCHLAND.
» Cet edifice fameux, construit avec du sang, de la boue,
de la fausse monnaie et des feuilles de brochures» - aldus
Joseph de Maistre in 1807, zich uitlatende over Pruisen, dat
in gruis lag voor de voeten van zijn veroveraar : NAPOLEON.
» Pruisen Iigt nog niet in het bloed en slijk waaruit het is
ontstaan, en 't is ook niet voor de voeten van een veroveraar
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dat het in schande zal neerstorten. Wie het ten ondergang zal
brengen is een klein yolk, een.kei door de hand der Voorzie~
nigheid gesIingerd tegen den reus Goliath. De reus, de lompe
barbaar Jigt nog niet ten gronde, maar reeds begint hij te
wan kelen , en men mag zich dan weI afvragen van waar'
ondergang en doodkwamen en wat aan de verrotting moet
worden ontrukt.
»Van waar de ondergang kwam? - Van de rechtsschennis. Van het wijken van zedelijke waarde voor brutaal
geweld. Van het alles overheerschende militarisme.
»Pruisen heeft zijn bestaan te danken aan militarisme.
Armoedig land, zonder Ievenbrengende oogsten, arm aan
geestesgrootheid, aan warme kunstliefde, aan toewijding aan
idealen, ontstaan uit de geloofsverloochening van een meineedigen kerkvoogd - kon het enkel groeien door roof en
krijgsgeweJd. Zijn ware stichter is Frederik II, en wat FrederikII
was, mogen wij gerust aan de Maistre vragen : « - J'ai ell, depuis que je' raisonne, une aversion particuliere pour Frederic II,
qU'unsiecle frenetique s'est hate de prochimer grand homme,
mais qui n'etait au fond qu'un grand Prussien. L'histoire notera
ce prince comme l'un des plus grands ennemis du genre
humain qui ait jamais existe ... ».
Het viel niet moeilijk aan te duiden hoe Willem II daarin
de waardige opvolger was van Frederik II : «Sa monarchie,
beritiere imperturbable de son esprit, etait devenue un argument contre la Providence», verklaart de Maistre, tegeIijkertijd
een verre toekomst voorspellend.
Ik kan er niet aan denken heel de werkzaamheid, al de
beslommeringen, beschouwingen, het steeds op hetzelfde punt
terugkeerende van aIle gedachten te schilderen dezer woelige
tijden, vooral in dezen eersten zomer toen de hoop noggroen
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stond. Vooraleer te eindigen nog een Open Brief van 19 September 1915: «Er is een heHigdom in De Panne tot stand
gekomen dat u ten eeuwige dage moet dierbaar bJijven, mijne
jongens : het is dat nederig houten kerkske achter den Ocean,
opgetimmerd om godsdiensttroost te verschaffen aan onze gekwetsten en dat, door eene roerende gedachte, ook tot schuiloord
dient voor al debrokken kunstwerk die men redde uit het
front, aan de verminkte heiligbeelden van de Yzerstreek. Droeg
die nederige tempel niet met recht de naam onzer Koningin wat heeft zij niet gedaan tot leniging aller smarten 1- dan lOU
men hem kunnen wijden aan Onze Lieve Vrouw der puinenlevendige puinen! stomme puinen !
»Het uitzicht, van uit het portaal, is prachtig. Aan zijne
voeten heeft men de blauwe zee, waarvan men enkel door lage
duinen is gescheiden, en onder de goddeJijke diensten, komt
hare grootsche stem de gewijde woorden staven en beamen.
De zee! in al haar majesteit en schoonheid - miraqiles elationes maris - in al hare afwisseling van straal en storm, geijkt
beeld van's menschen wentelend lot onder het bestendige
van den hemeltrans. God heeft voor zich de statigste natuurverschijnselen voorbehoud~n :de onmetelijke oceaan,.
de ·onaangeroerde bergtoppen, de zwijgende zang def sterreno En zijn kenmerk heeft hij erop geprent : het leven. 's Menschen werken Jiggen meest aanbanden; los en Ienig is
het werk Gods. Zoo schonk hij aan de zee het tij, het
wassen en ebben der wateren, dat haar hare voornaamste
aantrekkelijkheid verleent. En het speelsche zelf in deze
vastheid der wetten, is eene gratie te meer. Indien dat ebben
en vloeien altijd op gelijke stonden ge~chiedde, ZOU veel
verI oren . gaan van 't leven der zee in morgenklaarte of
avondvrede.
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Vol spee!schheid is Gods wijsheid in hare ondoordring-'
bare diepte.
» .•. Niet enkel leven en schoonheid vertoont ons de zee,
maar ook een weergalooze aansporing tot krachtdadigheid.
Hoe nobel hare gedurige inspanning! Nooit is ze vermoeid,
ontstemd; Immer verplicht te dalen, hoe hoog zij ook gestegen
was, toch geeft zij het niet op, en begint weer met het naaste
tij, te tradhten, te zwellen, naar omhoog te stijgell, onverdroten
en cmbele,mmerd - en dat voor een tijdelijk doe!. 0 vruchtelooze arbeid! tegenover dien der ziel, trachtende naar de
eeuwigheid ... »
En nu nog dit laatste zeegezicht :
{{ Sedert eenige dagen zweeft er af en toe een regenboog
over de ruischende vlakte der zee. Gisteren waren de kleuren
warm, verkwikkend-schoon op een inktzwarten hemel, maar van
den boog was enkel zichtbaar begin en einde, van het water
tot de duinen toe, Yzerwaarts •..
»Vandaag integendeel, wanneer ik uit de paterskapel
over den dijk huiswaarts keerde, verhief een prachtige regenboog zijn volledige kleurenwelving boven den oceaan. 't Eene
einde rustle op bet in de verte wegdoezelend DUinkerke, het
ander steeg uit de volle zee prachtig op in den morgenwasem.
En onwillekeurig kwam 'mij voor den geest die avond van de
krijgsverjaring met zijn traglsch-rooden hemel. Dan was het
verjaring van bloedstorten, nu straalde de morgenklaarte met
al de kleuren der lachende hoop. Zou het een voorteeken'
zijn ? .. »
Nog drie lange j<l:ren moest het duren, men weet het,
vooraleer die hoop werd vervuld; de wateren van den zondvloed van bloed en tranen aftrokken van de zuchtende aarde,
maar groen bleef toch de olijventwijg der hoop dien wij wuifden
,»
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boven 't hoofd onzer strijders. Slechts eenmaal scheen dit vast
vertrouwen te begeven en werd een smartkreet uitgeperst uit
onze bangende borsten : bij de derde oorlogsverjaring, (Augustus 19 t 7) en dan nog onder vorm van gebed : « Heer, het is
nu drie jaar dat ons marteiaarschap begon. Gij hingt aan het
kruis enkel drie uren : drie jaar is het dat Belgic gespijkerd
hangt aan het harde, stram me kruis, bloedend uit ontelbare
wonden, /ijdend onzegge/ijke pijnen, gefolterd door hoon,
laster, verdrukking, plundering, moord naar ziel en Iichaam.
- Heer, het is genoeg.
}} Gedenk, 0 Heer, dat wij aileen in den oorlog traden,
niet uit hoop naar eenig stoffelijk belang, niet uit heersch- of
roofzucht, maar met geestelijk inzieht : om ons gegeven woord
heilig te houden, uit plicht, voor eer en recht, - Heer, gij
moogt ons niet verlaten.

»Er is geen vlek op ons geweten als strijdend volk,
lOoals er geen rust op heel ons roemriJk verleden. Wij zijn
nog het land van vroom geloof, trouwe zeden, noesten arbeid.
Hebben wij gefaa\d uit menscheJijke krankheid, dan draagt
onze geschiedenis geen smet. - Heer, kom ons ter hulp.
» Wij .betrouwen enkel op u. Klein volk van beperkt
gebied, hebben wij onze hoop niet gesteld op kracht van
kanonnen of steun van legerscharen, maar enkel op de
getrouwheid en gerechtigheid, die Gij, 0 Heer, zijt.. Heer, het
is Hjd ons te aanhooren, uw macht te toonen, het kwaad te
straffen, de beulen ter aarde neer te yellen, ons zegevierend
op te rich ten . - Heer, het is Hjd : kom ons ter hulp ! »
Nog een vol jaar lOU dit vertwijfelillgsgebed op onze lippen
zweven, maar dan toch eindeJijk aanhoord worden, en peis en
vrede laten schemeren in de kteuren van den triomfboog.
27 October 1915.
M. E. BELPAIRE.

KINDEREN DES LlCHTS ..
(Vit liederen van het Licht.)

I.

Estote Filii Lucis.
Wat door de zonne leeft is voor de zon geboren;
Geen sluier op het oog, geen nevelwaas van tranen,
Maar blij den blik gericht op blauwe hemelbanen,
En in het zongestraal uw zielgestraal verloren .
De zie! is kennislicht, de zie! is liefdeglol'en!
En moest del' zonde vlek haar scheppingsglans vertanen,
In 't heilig water werd ze als dons van witte zwanen
Bepareld en bestraald en tot Gods rijk herkoren.
Ze kreeg er vleuglen twee om boven 't aardscb bereiken,
Gelijk een blanke duif, door 't bemelblauw te wijken :
Geloof en Zuiverheid. 't Geloof verheft de rede,
Die blikt met arendsoog naar Godes beimlijkheden;
Door reinheid vlamt de ziel op 't ongeschapen Schoone :
Gods kennis en Gods Jiefde maken zonnezonen.
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II.

Sicut novellae olivarum filii Ecclesiae.
Ge zijt me lief, mijn Kerk, 0 Moeder machtig!
Ik heb zoo lang gesluimerd in uw schoot,
En kommerloos genut mijn levensbrood,
Geweest : uw kleine leerling onaandachtig ..
Toch voel ik me door V zoo rijk en krachtig;
Gij kent het bloeiseizoen van iedre loot,
En brengt geduldig al uw kindren groot,
Als jonge olijven op hun tijd voldrachtig.
Ik dank V, Moeder, nu ik dat bes.ef :
Pluk voor Vzelf mijn gouden liefde vruchten,
Die 'k rijp en glanzend naar de Zonne hef.
En leid mijn ranken hoog door blauwe luchten,
Opdat ik eens de stilIe sferen tref
Der onbewogen, schouwende geneugten.
III.

De Herders.

o blijde nacht vol gouden vredezonnen,
En vol muziek van witgewiekte koren,
Onder uw sterrenmantel werd geboren
De Zoon van God, uit Maagdensneeuw gewonnen.
Met Iinnen doekjes heeft Zij Hem omsponnen,
En op het stralend stroo gelegd te gloren,
GeIijk een roode bloem in't rijpend koren.
Sint Jozef staart van verre, diep bezonnen.
Op! Herderkens! en spoedt u uit de velden :
De teekens'zijn vervuld die de englen meldden;
Geen glanzend droombeeld heeft uw ziel bedrogen :
Zijn eerste Iicht was voor uw kinderoogen,
En wie V volgen wi! in zijne woning
Moet groot-eenvoudig zijn : Herder of Koning.
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IV.

De Koningen.
Ze kwamen met hun reukwer~ en hun goud,
Op lichtend wen ken uit hun verre landen;
Ze hadden lang de hemelen beschouwd,
En ondervraagd de sterren die er brandden.
Hun simpeI oog was met Gods licht vertrouwd :
De hemel wees den weg met stralend' handen
Tot uit de rotse rees de tempelvout;
Toen ging hun ster aan verre kinne stranden.
Ze reden lOnder omweg naar 't paleis,
Waar simple navraag 't heele hof ontstelde ...
Zij luisteren naar wat de Schriften melden.
Ze aanvaarden even simpel weer de reis;
Maar boven ]uda's herderlijke dalen
Schoot weer de Ster hailf goddelijke stralen.

V.
Aan Dante's Zonneroos.
Mijn heiligen! laat me de handen vouwen,
En staren naar het land van liefde en licht,
Waar de eeuwge Zonne door uw wezen schicht,
Als de aardsche lOn door wolkensneeuw in 't blauwe.
En laat mijn oog de zonneroos aanschouwen,
Die in haar diepste onthult Gods aangezicht,
Waarrond Gij Heilgen, 't blank geblaarte sticht :
De bloesemkroon der Hemelsche landouwen.
Eens ging een dichter door het eindloos wee
Derhel; en zag, den loutringsberg ontstegen,
Uw reien als een g'ouden sterrenregen.
Ik wi! hem volgen naar het land van vree,
En stijgend gaan Jangs hardeJevenswegen
Mijn zaalge zondoorglansde broederstegen.
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VI.

Aan Ruysbroeck.
De stille vijvers en de dichte zoomen
Van 't ZonH!nbosch uwzienersblik bekoorden;
Daar hebt ge als honigzeem mystieke woorden,
In zachte was geboekstaafd voor de vromen. .
Daar, in uw wondre loovergrotten gloorden
Gods rayen, tot ze eens brandden door de boomen ...
Dan smolt uw ziel in 't licht - zooreigers droomen,
Vervaagd door roerloosheid in 'hiet der boorden.
Dan schouwde zij de beeldelooze klaarheid,
Op 't hoogland waar geen schaduwen zich breiden,
En werd het spiegelvlak der hoogste Waarheid,
Die zij weerkaatsen zal door alle tijden ;
Terwijl ze ontdaan van lijfelijkezwaarheid,
Met Christus viert haar bruiloft in Verblijden.

VII.

I shall not die for I have not sinned
against light.
(NEWMAN.)
Vaar zachtjes aan op 't wieglend schilferpad,
Waarover, goudgeschoeid. de westzon trad :
Gij draagt een man van 't doodsbed opgelichl,
Die, leunend aan uw mast, herleeft en dicht!. ..
Zijn geest heeft nooit gezondigd tegen 't Iicht;
Hij zingt zijn : «lead me on » in 't aangezicht
Der roodezon, die lichtrobijnen spat,
Maar sluiert 't blanke Licht waarom hij bad.
Vaar zachtjes aan, maar dobber niet te lang
Hier tusschen Rome en Oxford, want de drang
Der ziele kleurt als koorts zijn bleeke wang.
Hij heeft een werk te doen : 't weegt als een vracht
Hem op de schoudren, en groot-England wacht,
Terwijl de zonne daalt. .. Vaar vlug en zacht!

539

KINDEREN DES L1CHTS

VIII.

Keep Thou my feet; I do not ask to see
The distant scene. - One step enough for me.
(NEWMAN.)

Och, dat nu dalen aile de aardsche glansen!
Van Oxford's torens ziet hij Rome's transen,
Waarop de Waarheidszon haar stralen schieL.
Hij kwam, 0 Rome, waart ge Rome niet !
Hij waagde voor uw licht zijn levenskansen,
En Iiet uw arm zijn moede hoofd omkransen
Dat rusten wi!... Maar 't is zijn tijd nog niet.
De geest ziet niet zoo vlug wat 't harte ziet!
Gij steelt zijn hart: zoo kan hij niet naar Rome;
Hij wi! er stap voor stap en logisch komen,
Met ingedijkt gevoel en klaar bewijs.
Want storm zal woede' uit alle hemeistreken,
Wanneer hij knielt voor uw ontfermingstreken,
En in uw armen rust na lange reis.
IX.

A solis ortu usque ad occasum.
Door donkere iepen brandt het zonnebeeld
Rood-goud, en speerst een raam van 't kloosterkoor,
Waar 't in een slot van 't oud brevierboek speelt,
En over orgeltoetsen van ivoor.
En 't boek gaat open waar 't den lofzang heelt,
Dien ruichend, iedren morgen, 't zusterkoor
Herhaalt : een Lied voor 't Licht, uit licht geteeld;
En de orgelstemme ruischt den lofzang voor.
Jam Lucis orto sidere - Het lied
Van hen die zingend v66r hun schepper staan,
Wanneer de zon in d'heemlen wakker schiet :
Van hen, die zingend volgen langs zijn baan
Het groote licht, dat rijst of henenvliet...
,En zingend, altijd jong, door 't leven gaan.
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X.
Ben ZOllllekind.
Ik heb ze niet gekend dan kromgebogen,
En leunend op twee stokjes naar den grond,
Toch had ze groote blauwe kinderoogen,
Waarin een blijde zon te blinken stond.
Oebroken kwam ze Jangs den weg getogen,
Wa'ar oude beuken wuiven, bruin en blond,
Die recht hun kruinen dragen naar den hoogen,
En Iiedren zingeD, als met gouden mond.
Van leunend aan verweerde kloostermuren,
Bleef zij in 't water van de wallen turen;
Verlangde zij een nenuphar misschien,
Die schouwend lag op 't water zonder rimpel ?
Ik vroeg het haar, maar 't antwoord luidde simpel :
Toch niet : ik kom hier naar den hemel zien.
XI.
Ik dank u.
lk dank u, zonne, die in 't we£ten staat,
En, bloedend over de aarde, sterven gaat.
Nu wordt uw brandend hart zoo machtig groot;
Ik dank u voor uw licht en liefdedood.
Weer bleekt vaal' mij een bloedbedrupt uelaat,
Buigend naar 't Hart dat stervend opengaat,
En 'k strek, als Hij, uit Hefde en zielenood,
Mijn armen boetend door het avondrood.

o zonne, gij hebt uw gelaat bedekt,
Toen in zijn naaktheid hing, en bloedbedekt,
De zoon der Maagd, Gods eengeboren Zoon .. .
lk heb zoo'n schuld aan al zijn leed en hoon .. .
Ik dank u, zon, om uwe duisterheid,
Eerbiedig om zijn heilig Iijk gespreid.

KINDEREN DES L1CHTS

XII.
Ik ben een peIg-rim.
Ik ben een pelgrim die zjjn woning weet,
Die gaat zijn weg door blauwe lentedagen,
Door zomerzonnigheid en wintervlagen,
Door gouden Herfst, op ruischend bladerkleed.
Ik ben een pelgrim, die de we reid breed,
Haar schoonheid en haar wee in 't hart kan dragen;
Maar voor wiens oogen immer dqor blijft dagen
Het huis des Vaders, dat hij nooit vergeet.
Ik ga geduldig voort, en zie de boomen,
De bloemen, de gewassen leven ai,
En sterven weer, en weder levend komen ...
Vlugger op 't botten voigt de bladerval,
Terwijl ik wandel door dit land van droomen,
Naar de eeuwge Werklijkheiddie komen zal.

zr M. JOZEFA.
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NET EXARKAAT V AN RAVENNA.

Aan een der meest eenzame en verlatene stranden van
Italie waar de eindelooze eentonigheid der Emiliaansche vlakte
bijna onopgemerkt in de Adriatische zee henenschiet, daar
staat in stille eer.igheid, omhuld in eeh lichten nevelwasem,
eene stad, gelijk eene kostbare relikwieenkast, in bonte
kleurenpracht, vol fonkelende edelgesteenten: RAVENNA LA
GLORIOSA ! Ravenna de heerlijke !
OnvergankelijJ{ gedenkteeken Vqn eeuwen v66r het
Romeinsch keizerrijk , praalde Ravenn~ steeds als de parel
der Adriatische zee. Cresar begroette ihaar vooraleer hij den
Rubicon overtrok om zijn wereldrijk te Rome te gaan stichten,
waarvan Ravenna gedurende vier volle e~uwen een derstevigste
bolwerken zou uitmaken.
Bij den val der Cresar's steeg zij onverwachts tot een
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onvergelijkelijke glorie, eenig in Italii~ en Europa, endit
gedurende meer dan 350 jaren. Zelfs toen hare grootheid
verzwonden was, bleef zij voortleven in de geschiedenis als
iets fabeJachtigs, iets geh~imzinnigs, hetgeen Italiits grootsten
dichter Dante Alighieri ook begeesterde, die binnen hare muren
heiI, toevlucht en laatste rustplaats vond.
Dante adelde het middeleeuwsch Ravenna, en daarom
eens te meer gaat onze geestdrift en bewondering naar deze stad
der Oostersche Exarken, die hem herbergde, en hem naderhand
zorgvuld'ig in haren schoot bewaarde.
Ten tijde van Keizer Augustus was Ravenna de groote
schuilhaven der Romeinsche vloot in de Adriatische zee, doch
de zee trok langzaam hare wateren terug, gelijk het geval was
met hetRavenna van het noorden, het aloude Brugge, geboorteplaats en laatste schuilplaats van Vlaandrens Dante, Guido
Gezelle. Mettertijd verrees een prachtig pijnboombosch op
deze smalle strook lands die Ravenna afscheidde van hare
gemeenschap met de zee, z60 heerlijk bezongen door vijf
groote Europeesche dichters : Dante, Boccaccio, Dryden,
Shelley en Lord Byron. Deze laatste zingt aldus :
« Sweet hour of twilight in the solitude
Of the pine forest und the silent shore .
Which bounds Ravenna's immemorial wood .•

" Zoete avondstonden in de eenzaamheid
Van het pijnboombos~h en het stille strand
Oat Ravenna's heugelijk woud omzoomt. )1

Ravenna! Welke luister omstraalt dien naam ! Ophet
woord van St. Pieter snelt St. Apollinarius naar deze weeld.erige,
rijk bevolkte stad, en geJijk een Iichtdrager ontsteekt hij in dU
oord van heidendom en duiveisieer, den fakkel van het ware
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licht : «Lucifer intras », zoo b~zingt de H. Petrus Damianu~
de komst van den H. Apollinarius in het aloude Ravenna
(S. Pet. Damiani Serm. III de S. Apol.)
Van den beginne af werd de Stoel van Ravenna met de
aartsbisschoppelijke waardigheid bekleed, en was deze stad, te
voren door haar verbond met 't heidensch Rome reeds een der
aanzienlijkste van ItalH~; deze maaI, door haar nieuw en heilig
verbond met 't centrum van het Kristendom, zou zij nog meer
in luister en waardigheid stijgen, Koninginne, aan de zijde van
het keizerlijke Rome, onevena-aro. Ook to en St. Pieter den
H. Apollinarius naar Ravenna zond, was het met de patriarkale
waardigheid : « Hinc fratres, hinc rogo, colligite Beati Apollinaris quanta sit celsitudo, qui ut Apostolus ad arc em Pontificat us eligitur,et UT PATRIARCHA solemniter ordinatur. » Hierin
berust, geUjk wij verder zullen zien, de Kiem van Ravenna's
grootheid en roem, hare geestelijke verheffing, die haar alom
als Rome's eerstgeborene bij de vol ken in aanzien en ontzag
verheven hieid.
Het zou hier te lang zijn al de voorrechten, giften, eigendom- en eeretitels op te sommen, die de kerk van Ravei:ma
bekwam van Pauzen, Keizers en andere doorluchtige personen.
Ik wi! hier slechts het buitengewoon voorrecht aanhaIen, haar
en der stad Rome verleend door den H. Gregorius den Groote,
namelijk het voorrecht der honderdste verjaring: «de centum
annorum prrescriptionibus rerum habeat ipsa Eccl. S. Ravenna
et omnia monasteriaejus, sku! haec antiqua Roma » (S. Greg.
lib. 7 Ep. 9). Deze gelijkstelling van Ravenna met het pauseJijk
Rome, verklaart den buitengewonen naam dien de:te beroemde
stad toen reeds genoot en het overgrootvoorrecht haar verleend,
hetwelk haar op geJijken voet stelde met de Eeuwige Stad Voor
de handhaving harer rechten. Genoemd voorrecht werd meer-
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malen in den loop der tijden bekrachtigd, o. a. door Gregorius
V, de keizers Frederik Barbarossa en Otto IV, en duurde voort
tot in de laatste eeuw, to en het door de grondwet van CarloAlberto afgeschaft werd (1861).
Ik zal hier in weinige woorden een vluchtig overzicht
geven over het rechtsgebied, de bezittingen, de aanspraken der
prins-aartsbisschoppen van Ravenna over een groot dee I van
Halie, niet zoozeer om hunnen oorsprong te bewijzen dan om
hunne belangrijkheid te doen uitschijnen.
De prins-aartsbisschoppen heerschten eersten vooral
over de stad Ravenna en het omliggende gebied, met al de
dorpen, parochHin, burchten, rivieren, visscherijen, meerschen
en bosschen, waaronder o. a. de burchten van Argenta, of
zilveren burcht, aldus genoemd uit oorzaak der jaarlijksche
hulde in zilveren staven die zij den prins-aartsbisschop
aanbracht, Auriolo (hedendaagsch Riolo) en Ferrara, wederzijdsom hunne offergiften in goud (oro), auoIo, en in ijzer
(ferro).
.
Aan Ravenna waren ook onderhoorig de steden en 't omIiggend gebied van Bologna en [mola; de nabijgeJegen stad
van Lugo, die tot den dag van heden als teeken harer
afhankelijkheid het wapen van Ravenna in haar schild voert;
de Comacchio streek met hare valleien en vermaarde vischvijvers, aismede de beroemde abdij van Pomposa. De prinsaartsbisschop van Ravenna bezat verder uitgestrekte goederen
in Adria, ook Corno-Cervino genoemd. Hij regeerde over de
stad ForU en omstreken, de streek van Faenza, met de welbekende piaatsen Bagnacavallo en Modigliana, de stad en
't gebied van ForLimpopoli met de voorname plaatsen Bertinoro en Meldoia, de stad Cesana en afhankeIijkheden, waaronder vele borchten en dorpen, het burggraafschap Bobia,
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to en Sartina, met Mercato-Sarraceno voorhoofdplaats, de
streek, haven, zeekust en zoutmijn van Cervia, met de stad van
dien naam, en verder ontelbare borchten ro~d en met de stad
Rimini, waaronder het historisch zeestadje Cattolica.
Wanneer wij de gouw van Emilia verlaten, ontmoeten wij
de welgekende steden van Pesaro, Fano, Sin/gallo (1) en
Osimo, die Ravenna}s heerschappij erkenden. Verders had men
in het verre Sicilie het zoogezegd« patrimonio « of erfgoed
der prins-aartsbisschoppen van Ravenna, en bezittingen in
Istrie en in de stad Pola (Jugo-SJavia) dit dank aan de edelmoedigheid van den H. Orsus, geboortig uit Sicilie, en aan den
H. Maximianus, afkomstig van PoJa, die beiden den aartsbisschoppelijken stoel van Ravenna bekleed hadden, wederzijds
van 379 tot 396 en van 546 tot 556.
De prins-aartsbisschoppen hadden nog het recht van
gerechtelijke bestraffing en uitvoering « de me rum et mixtum
imperium» (2) in 26 steden, dorpen en burch ten van het burggraafschap Bobio.
.
Buiten hunne aartsbisschoppeJijke bediening en hunnen
werkkring, genoten de kerkvoogden van Ravenna daarenboven
eene veel wijdere macht en invloed over Halie, als opvolgers
der Keizerlijke Exarken van Constantino pel in het blauwe
Ansonie.
Dit zullen wij hier in weinige woorden vader toelichten.
Voor ons Katholieke Vlamingen, is dit eene zaak van
(1) De steden Pesaro, Fano, Sinigalla, Rimini met Ancona mieken
het welgekend Pentapolis uit der Pausdijke staten.
(2) Vgl.Ulpianus : Merum est imperium habere gladii potestatem
ad .animadvertendum facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur
mixtum est imperium cui etiam jurisdictio inest. (Dig. II 1 LIp. 1. 2. De
off. quaest.)
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bel'ang, daar onze voorouders erin betrokken zijn, en het
exarkaat van Ravenna steeds een der beJangrijkste onder de
Pauselijke Staten geweest is.
Keizer Honorius, lOon van Theodosius den Groote, bracht
het keizerlijk hof over van Rome naar Ravenna in 402, en
maakte deze laatste, hoofdstad van het Wester Keizerrijk, zich
aldaar veiliger achtende tegen de invallen der barbaren.
Ravenna, na 't verblijf te zijn geweest van 13 Romeinsche
keizers, zag hunnen ondergang in 476, toen de laatste hunner,
Romulus-Augustulus, verplicht was door Odoaker afstand te
doen van den troon der Cresar's. De koning der Herulen riep
zich zelven nu uit als koning van ItalH~, vestigde zijn hof
insgelijks in Ravenna en verbleef aldaar gedurende 17 jaren.
Toen kwam er Theodoricus, koning der Gothen, hem belegeren,
dwong hem afstand te doen van den troon en bracht hem
naderhand om het leven. Zoo werd Ravenna nu de hoofdstad
der Gothische koningen in Italie van 493 tot 540. Het was die
zelfde keizer Theodoricus die de prachtige baziIiek van
St. Apollinarius deed oprichten, welke, met die van St. Yitalis,
insgeJijks te Ravenna, wereldberoemd is om hare heerlijke
mozaYken der ye en VIe eeuwen. In 540 werd zijn afstammeling
Yitigius verslagen door Belisarius en Narsitus, aanvoerders
van het leger van justinianus, keizer van Constantinopel, en
Ravenna wordt voortaan de stad der Exarken, of stadhouders
der Oostersche keizers in Italie.
Exark is grieksch, en beteekent eigenlijk afgezant, gevolmachtigde van den vorst, belast om in zijnen naam te regeeren.
Gedurende anderhalve eeuw, van 568 tot 728 benoemt Bizantie
regelmatig keizerlijke stadhouders in Ravenna, alte zamen 19,
van Longinus tot Eutichius, tot in 728 de Longobarden, aangevoerd door Astolfus, Ravenna bestormden en zich van deze
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keizerlijke stad meester maakten. Doch hunne heerschappij was
slechts kortstondig. Deze maal zouden zijte doen hebben met
onze dappere voorouders ! Op het woord van den Paus, snelt
. Pepijn de Korte met zijne dappere Franken naar de vlakten
van Lombardie, verslaat de heerschzuchtige Longobarden,
ontneemt hun het exarkaat van Ravenna en het Pentapolis, en
offert het op in ootmoedige huldegift aan St. Pieter en zijne
opvolgers, in denpersoon van Z. H. Stefan us III, Paus van
Rome in 755 (1). Deze heugelijke gebeurtenis, deze offergift
van het Exarkaat van Ravenna en het Pentapolis door een
onzer vorsten aan St. Pietersstoel van Rome, staat in onze
vaderlandsche geschiedenis met gulden letters beschreven.
Ravenna en Pepijn de Korte, Constantinopel en Boudewijn IX,
leruzalem en Robrecht II, welke heerlijke wapenfeiten, welke
schitterende heldendaden roepen die enkele namen in het
geheugen van iederen welgeaarden Vlaming ! Daarom zegik :
Vlamingen, gedenkt uwe afkomst ! Vlamingen, kent u zelven!
*

Paus Stefan us III vertrouwde het bestuur toe van het
Exarkaat van Ravenna aan den aartbisschop Sergius (748769), doch het was slechts onder Paus Leo (771-777), toen
Karel de Groote de gift zijns vaders aan den H. Stoel bekrachtigde, dat de aartsbisschoppen van Ravenna voor het eerst
den eeretitel van Exarken van Ravenna bezigden.
Het Exarkaat van Ravenna omvatte gansch het gebied,
omsloten ten Noorden door den stroom de Po, met Piacenza
(Plaisance) en de Venetiaansche lagunen; ten Oosten door
de Adriatische zee, ten Westen door de Apenijnen, en ten
(1) Volgens het « Liber Pontificalis. van Mgr. Duchesne regeerde
Stefanus III van 752 tot 757.
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Zuiden door de gouw der Marcken tot Musone. De aartsbisschop van Ravenna had zijne rechtbank in de stad Rimini,
waar een zijner gevolmachtigden als bisschoppeJijk rentmeester verbleef, benevens meer andere zaakgeJastigden voor
het bestuurder geestelijke en tijdeJijke zaken. Daar waren
er ook in Argenta, Ferrara en in de gouwen van Bologna en
Po\esina, terwijl te Argenta in Ferrara een aartsbisschoppeJijke
rechtbank zitting hield benevens een geesteJijk beheer.
Van den beginne af behoorden de volgende 31 bisdommen
tot het aartsbisdom Ravenna: In de gouw van Emilia, de
bisdommen van Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna,
Comacchio, Adria, Imola, Faenza, Bertinora, Sartina, Forlimpopoli, Cervia, Cesena, Rimini, en Bobio in Romagna; verders,
de oude bisschoppelijke steden van CaorJe, geJegen aan de
monding der Lavenza en Tagliamento rivieren, Gavello, tusschen
de Po en de Adige, en Vigovenza, wier bisschoppelijke zetel
na dezes verwoesting verpiaatst werd naar Ferrara.
In de gouw der Marcken : de bisdommen van Cagli, Fano,
Fossombrone, Montefeltro, Pesaro, Senigallia en Umano. Het
laatste werd naderhand vereenigd met Ancona. Verders had
men het bisdom van Gubbio in de Perugia-gouw, dat van
Luni in de gouw van Genua, tegenwoordig vereenigd met het
bisdom van Sarzana, en ciat van Bobbio (1) in de gouw van
Pavia, zoo beroemd om zijn benediktijner kJooster, gesticht
door den grooten Ierschen monnik St. CoJombanus, op het
einde der VIe eeuw.
In Istrie (Jugo-SJavia) het bisdom van Pol a, afhankeJijk
van Ravenna, verders dat van Ortona in de Chieti gouw,
tegenwoordig met Lanciano vereenigd, alsmede de kerken
(1) Niet te verwarren met het burggrafelijk Bobia, in Romagna,
hierboven vermeld.
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van Cremona en Mantova vooraleer zij als zelfstandige bisdommen ingericht werden. De aartsbisschoppen van Ravenna
waren ook abten der volgende abdijen : Sant I1ario di GaIiata,
aan de bronnen der Ronco rivier gelegen, in het i\ppenijnsch
gebergte; Santa Maria in Vangadizzo, 'in de VenetH~r-gouw;
San Rufillo di Forlimpopoli en San Silvestro di Nonantola, blj
Modena.
Na dezen vluchtigen oogslag over de aloude grootheid der
kerk van Ravenna, laat ons nu de aanspraken, eeretitels en
voorrechten harer Exarken-aartsbisschoppen wat nader onderzoeken.
De Aartsbisschop-Exark van Ravenna had zijn eigen leger,
hield een afgezant-nuntius aan het keizerlijk hof van Constantinopel en het pauseJijk hof van Rome. Hij genoot het vorstelijk
voorrecht van den looden zegel en had zijn eigen muntwezen.
Daarvan is spraak o. a. in de bulle van Gregorius V aan
Gerbertus, aartsbisschop van Ravenna (998-999), die later zelf
den pauseJijken stoel beklom onder den naam van Silvester II.
Paus Leo X bij bulle van 18 September 1517, gericht aan Niklaas
de Fieschi, Kardinaal-Aartsbisschop van Ravenna en graaf van
Lavagna (1516-1523), bekrachtigde dit voorrecht opnieuw. In
het stedelijk muzeum van Ravenna bewondert men nog ten
huidigen dage zilveren muntstukken van dien Hjd: langs
den eenen kant het wapen van den to en regeerenden Paus,
Leo X der Medici, en dat van Ravenna; langs den anderen
kant de beeltenis van den H. Apollinarius, bescherm-heiIige
van Ravenna. Daar zijn ook nog zilveren geldstukken met
van den eenen kant het wapen der Kerk van Ravenna, en
langs den anderen kant dit der stad, en verders koperen
munten met het Ravennaansch wapen en dat der edele familie
De Fieschi : blauwe en zilveren kepers.

HET EXARKAAT VAN RAVENNA

551

De aartsbtsschop-exark van Ravenna genoot verder nog
twee beJangrijke voorrechten: het recht van het «camauro»
of pauselijk hoofddeksel te dragen (1), en dat van het keizerlijk
pallium (2). Oit soort van palliuil1, niet te verwarren met het
gewoon aartsbisschoppeJijk pallium, was door keizer Valerianus III geschonken aan aartsbisschop Joannes Angeloptes en
zijne opvolgers. Zij genoten ook het recht van voorrang in
kerkeJijke plechtigheden, gingen den Paus onmiddellijk vooraf,
zaten neer aan zijne rechterhand in openbare vergaderingen, en
onderschreven de eerste van aile andere kerkbedienaars, de
pauseJijke kerkbrieven en oorkonden. Hunne praalstoeten
waren buitengewoon lUisterrijk. Gezeten op een prachtig
rijdier gansch in het wit opgetuigd, vergezeld door eene
menigte edelwachten, waren zij onmiddeJlijk voorafgegaan
door een kruis- en scepterdrager, terwijl een . ander hoveling
eene zilveren bel Iuidde. Zij hadden het recht, geJijk den Paus,
van overal het volk plechtiglijk te zegenen, uitgenomen in de
stad Rome en 3 mijlen er rond en in de steden waar de Paus
tijdeJijk verbleef. In de oude Ursinaansche baziliek van
Ravenna (3) bewondert men o. a. eene schilderij, dagteekenend
van de regeering van Kardinaal-Aartsbisschop Capponi (16211645) waarop in bonte kleuren den exarkalen praalstoet afgemaald is. Welk prachtvertoon !
Nu een woordje over de blijde intrede van den nieuwgekozen aartsbisschop van Ravenna. Na persoonlijk door den
(1) Een slag diadeem met dubbelen kring.
(2) Een witte wollen mantel.
(3) Opgericht door den II. Aartsbisschop St. Ursus op het einde der
IVe eeuw, en door hem toegewijd op Paaschdag 13" April 380 aan de Verrijzenis O. H. J. K., geJijk die van St. Joannes van Latranen, te Rome,
en die van Jerusalem.
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Paus met het pallium te zijn bekleed, werd hij aan de grens
zijner geestelijke gouw ontvangen door 2 Kanunikken en
2 afgevaardigden der stad Ravenna die hem verder vergezelden.
Gekomen in de stad Rimini, werd hij er plechtigJijk naar
de kathedraal geleid, woonde er den goddelijken dienst bij,
en vertrok verder naar het klooster St. Apollinarius in Classe,
in de nabijheid van Ravenna, waar hij het avondmaal nam
bij de monniken en den nacht overbracht. In den vroegen
morgend, na de H. Mis gezongen te hebben in de baziliek, besteeg hij eenen troon opgericht nevens een historisch manperen
kruis en gaf van daar aan den abt, de kloostergemeente en al
de aanwezigen zijn eersten aartsbisschoppelijken zegen. Vergezeld door eene groote menigte vertrok hij verder naar
Ravenna. Gekomen aan de St. Laurentius brug nevens de
Porta Nuova, trad hij het klein Grieksch kerkje binnen van Santa
Maria in Cosmedin, en werd daar verwelkomd door den abt en
zijne kloostergemeente met Grieksche huldeblijken en gezangen.
Daarna bezocht hij de St. Laurentiuskerke, deed het pontifikaaJ
gewaad aan, ontving den mijter uit de handen van den abt,
besteeg een muilezel en, vergezeld van den aartspriester en
den aartsdiaken van het kapitteI, begaf hij zich naar de Ursicinaansche poort (nu Sesi-poort) waar de zangers van de kathedraa! hem met muziek en zang begroetten, terwijI een prachtig
uitgedoscht ridder, blootvoets,zijn rijdier bij den teugeJ nam
en voortleidde naar de Ursinaansche baziliek.
Aan de poort der stad wacht1en twee gewapende ridders
op hem met gesiotene vizieren en glimmende zwaarden en
betwistten hem den toegang, vroege~ hem wie hij was, wie
hem zond, welkdanig zijne zending en zijne geloofsbrieven
waren. Na deze ondervraging kruisten zij hunne zwaarden
boven het hoofd van den nieuwgekozenen herder als om ze bij
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eed te bekrachtigen en verleenden hem eindelijk toegang tot
zijne aartsbisschoppelijke stad, waar hij onder een prachtig
gehemelte ontvangen door adel en geestelijkheid, feestelijk
vergezeld werd naar de St. Ursinus kathedraal, terwijl al de
klokken van Ravenna en het Exarkaat de blijde gebeurtenis
<.len lande verkondigden.
Het burggraafschap van Bobio-Sarzina duurde voort tot
in de XVIII eeuw, werd afgeschaft door de Fransche omwentelingen terug hersteld door een Motu-proprio van Pius VII in 1816.
Het Fransch bestuur van dien tijd benoemde den aartsbisschop
tot rijks-senator in ruiling voor zijn burggraafschap, doch
zijn prinselijken tHel heeft hij voort bewaard.
Wat het Exarkaat betreft, de aartsbisschoppen behielden
<.lit tot in de Xe eeuw, t. t. z. tot in 905, to en het afgeschaft
werd, alhoewel de naam bleef voortleven in de geschiedenis.
De aartsbisschop Gerardus o. a. die regeerde van 1169 tot
1190, bezigde den exarkalentitel voort in zijne open bare akten.
Ook heeft de Italiaansche Regeering v66r eenige jaren, bij
koninklijk besluit van 19n Januari 1905, den alouden eeretitel
der aartsbisschoppen van Ravenna bekrachtigd: hoofden van
den adel van Romagna.
Wat aangaat hun geestelijk gezag, het getal der afhankelijke bisdom men van Ravenna was in de XVII eeuw gevallen
van 31 op 11: Adria, Bertinoro en Forlimpopoli, Cervia,
Cesina, Comacchio, Faenza, Ferrara, Forli, Imola, Rimini en
Sarsina. De stoel van Bologna werd ingericht als aartsbisdom
door Gregorius XIII den IOn December 1582, die van Ferrara
den 27 n Juli 1735. Het bisdom van Adria werd in 1818
ioegevoegd aan het aartsbisdom van Udine en naderhand
aan Venezie, ten gevolge eener overeenkomst gesioten
iusschen Rome en Oostenrijk, waarbij de stroom Po als
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grens bepaa\d werd der bisdommen der Pauselijke staten.
Den 22n Augustus 1855 werden de bisdommen Faenza en
Imola afgenomen van Ravenna en toegevoegd aan het aartsbisdom van Bologna, en in 1909, bij den dood van den bisschop
van Comacchio, werd dit bisdom onder den kardinaal-aartbisschop van Ferrara geplaatst.
De prins-aartsbisschoppen van Ravenna behielden voort
hun recht van voorrang. In eene betwisting tusschen den
patriark van Aquila en de aartsbisschoppen van Milaan en
Ravenna, werd laatstgenoemdes recht volmondig erkend op de
kerkvergadering van Rome in 1046 en bekrachtigd bij bulle
van Paus Clement II (1). Toen in een gezamenlijken brief van
6n Januari 1890 der bisschoppen van Italie dit aloude recht van
voorrang werd te boven gezien, werd de zaak kerkwettig
onderzocht en den prins-aartsbisschop van Ravenna in 't geJijk
gesteld, zoo nochtans dat, ingevaJ hij deelmaakte van het Collegium der kardinalen, hij zich zou plaatsen volgens rang van
benoeming.
Het recht van den herderlijken zegen te geven in aile
oorden, uitgenomen in Rome en omstreken, bleef voortduren
en werd daarenboven in 1477 bekrachtigd door Z. H. Sixtus IV,
ten behoeve van den Aartsbisschop· Exark, Kardinaal Bartholomeus Roverella. De historische bJijde intrede is in ongebruik
gevallen; de pJechtige inbezitneming der aartsbisschoppen
van hunne geestelijke gouw in de kathedraal van Rimini blijft
aIleen nog in voege.
Nu komen wij aan het einde van ons vluchtig historisch
overzicht. Het was voorwaar aan hare prins-aartsbisschoppen,
dat Ravenna al hare roem en grootheid dankte, al hare
(I) Bullarium Pontif. Rom. 1,574.
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eeretitels, voorrechten en aanspraken, toen zoovele steden
en burchten over bergen, dalen en zeeen, hunne tijdeJijke 'en
geestelijke heerschappij erkenden. Eerstgeborene van Rome,
met haren grooten apostel en martelaar St. Apollinarius,
tijdgenoot van St. Pieter en door hem gestuurd, die niet
aileen Ravenna, maar gansch het omliggende gebied tot het
kristen geloof bekeerde; met hare reeks van meer dan 100
heiligen en gelukzaligen, waaronder de grooteH. Petrus
Crisologus en de H. Petrus Damianus, kerkleeraar; de
H. Romualdus, stichter der Camaldulen; met hare onafgebrokene lijst van herders, aartsbisschoppen, exarken, kardinalen, steeds zoo verknocht aan St. Pieter's stoel gedurende
den loop van 20 eeuwen, ziedaar den oorsprong, de reden
van Ravenna's onvergelijkelijke zedeJijke en tijdelijke grootheidin de geschiedenis van Italie en der kristene wereld (0.
Oit bekenden o. a. twee Pauzen: Oregorius V in zijne
bulle van 997, beginnende met «Oportet merito Sanetam
Ravennat» en eindigend: «eius reilltegratur hOlloribus » (2),
(1) De 11 aartsbisschoppen van Ravenna die den H. Apollinarius
onmiddellijk opvolgden, worden vernoemd in de geschiedenis « i colombini
di Ravenna » omdat hunne kens iedere maal gekenmerkt werd door de
verschijning eener duif die over hun hoofd zweefde : « a columba electi ».
De laatste hunner, St. Severus, was een eenvoudig wolkaarder die uit
nieuwsgierigheid naar de keus was komen zien. De duif vloog naar hem
. toe; ontsteld, trachtte hij ze weg te jagen, doch te vergeefs ; de duif
f1adderde voort rond zijn hoofd en pikte hem in het oor.
St. Pieter Damiaan die deze geschiedenis verhaalt, zegt verder hoe
deze heilige, zijnendood voorspellend, na de H. Mis eene roerende aanspraak deed tot zijne kudde en in pontificaal gewaad in het open graf
nederdaalde en vreedzaam den geest gaf. Deze geschiedenis grenst aan
het onwaarschijnlijke, ware het niet dat zij door den grooten kerkleeraar
St. Pieter Damiaan zelf bekrachtigd was.
(2) Vgl. Fantuzzi : Mon. Rav. V p. 264.
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en Paus Benedictus XIV, inboorling van Bologna, in zijne
to@spraak van Beloken Paschen 1748 ter gelegenheid der
wijding van de St. Apollinarius baziliek te Rome: {( Sappiamo
che non solo la chiesa di Bologna fiI in anUco soggetta alla
Ravennata, ma che a Bologna fosse da Sant' Apollinario annundata la Cattolica Fede, allorche per tutta I' Emilia Eg/i seminava
it Vangelo di GesiI Cristo. »
Geschiedkundige daadzaken blijven, en moge een blazoen
vervallen, daarmede wordt zijn veri eden toch niet uitgewischt.
Grootsche veriedens schatten wij hoog! Ravenna's glorie,
majesteit en waardigheid roemen wij hoog, verpersoonlijkt in
de eeuwenoude, onvergelijkelijke St. Apollinarius kerk van
Ravenna la Gloriosa !
A. R. VINCKE,
Norbertijner abdij van Tongerloo.

Bronnen: G. LORETA, Le Prerogative della chiesa di Ravenna.
1910: ZATTONI, Origine e giuridizione della metropo!i ecclesiastica di
Ravenna. 1914; RICCIARDI, L'antica dipendenza dei vescovi d' Emilia e
dell' E sarcata di Ravenna dalla Chiesa Ravennata. 1889; MAZZATINTI,
Gli Archivi della Storia d' [talia, B. III; M. FANTUZZI, Monumenti Ravennati, 1801; A. TARLAZZI, Ravenna (Mon. stor. provo Romagna) 1872;
B. SPRETI (Grrevius), Della grandezza, rovina e ristoramento della cittiI
di Ravenna, 1574 - Memorie storiche, 1822; ROSSI, Historia Rav., B. X,
1572; FABRI, Sacre Memorie, 1664; P. LUTHER, Rom und Ravenna bis zum
9. jahrh" 1890; C. DIEHL, Etude sur {'administration Byzantine dans

l'exurchat de Ravenna, 1888.

IN MEMORIAM (1).
AAN E8N ONBEKENDE MOEDER.

Moeder, ikheb hem nooit gekend, uw jongen; ik heb hem
nooH levend gezien; wanneer ze me kwamen roepen dien
naeht, toen ik van waeht was, enik bij zijn bedde kwam, to en
was de ziekedienster al bezig met zijn oogen te sluiten; zijn
oogen, die groote grauwe doode oogen die akelig mij aanstaarden met hun lustloozen schij n, en zijn mond toe te houden in
een verband , dieafschuwelijke wijde magere liplooze mond
met dat vlokje geelachtig schuim in den linkerhoek~
Ik heb hem nooit gekend, moeder,uw jongen, ik heb hem
nooit levend gezien - maar ge moet me ge)ooven, ik ben
oprecht-iets - '0 ongerept mysterie van 't gedaeht, 0 groo-.
delooze diepte van 't gevoel , iets - ik weet niet wat, doetmij
steeds weer aan hem denken .
Ik ken zij n naam wellicht niet meer, en al wist ik het nu
(1) Verschen en in De Stem uit Belgie; op aanvraag van een lid
van den Redaktieraad aan D. W. en B. afgestaan.
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ook, hij zegt mij niets; maar hij daar, moeder, uw doocre jongen
in zijn onbeweeglijke stijfheid, met zijn beenige knoken, zijn
stukgelegen rug en schouders waar de vreeselijke kwaal tot het
laatste vezelke vleeschhad afgevJ;.eten - hij daar met zijn
wonderbaar groot-schijnend~n schedelbol boven zijn weggesmolten gelaat - 0 wat een beeld van menschelijke miserie!
Ik I}eb van ambtswege zijn ooglid opgeschoven en zijn
klamme oogbal met mijn Yinger aangeraakt - 0 de eindeloosheid dier doode oogen! en dat ooglid bleef halverwege openhangen! Vergeef me, moeder, het was waarlijk van ambtswege, en ik was van wacht.
Ik heb zijn arm gevat en, naar zijn pols gezocht, en duim
en vingers raakten bijna elkaar door die drogehuid. Ik heb
mijn oor op zijn hart geJegd, waar de ribben als banden door
den doek persten; maar daar was de stilte der eeuwigheid iti
zijn borst.
o ik weet het moeder, ik heb qat meer gedaan van ambtswege - maar ge moet me vergeven .dat ik d.aarover spreken
kom - ik denk aan uw jongen, 0 zoo dikwijls! Waarom kan
ik me niet. verklaren. Wie verklaart ook de ontvankelijkheid
van ,een menschengemoed en de roerbaarheid van een week
oogenblik? Ik heb toezicht gehouden Jijk voor anderen, dat hij
zijn laatste paar kousen aan zijn dorre voeten kreeg en zijn
laatste hemd de schandige magerheid van zijn ledematen dekte~
Ik heb er bij moeten staan toen men c.en « inventaris»
maakte, to en men officieeidom met die wreed-verwende haastige
vingers in zijn kleeren ging zoeken, ill zijn schuif en zijn doosjes en zijn brieventesch, o! dat tresje bruine haar met het
blauwe Iintje! Arme jongen! Vergeeft gemij moeder? het was
alles van ambtswege - ik was van wacht en 't waren orders!
Maar ik weet wat het is - ik begrijp!
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Toen dit gedaan was en ik mijn goedkeuringhad gegeven !
wateen werk voor een gevoelig mensch in een stond van beroering! - hebben ze hem weggedragen naar het doodenhuizeken.
Met vieren droegen ze hem door de f1uweelen donkerte
van het park. Wat een wonderlijke tocht! De duisternis van
den zuiderschen nacht lag gestapeld in den hollen weg. Ze
stond tegen de boomen geleund van starn tot starn, ze was dik
gewonden rond de veelvingerige palmbladeren, die er in wegboogden, ze lag ges\agen over het verwikkeld gedruip der
olijve'htakken, ze woog onbewogen over ons neder en was vol
zekerheid van onheil en lOnder eenig teeken van hoop voor
degenen onder ons die leven lOuden in den nieuwen dag !
De vuurvliegen zwermden v66r ons uit in Iichtende wemeIingen van groengelig gevonk en gewriemel als traag-pinkende
oogen van zwevende geesten lOnder zichtbare lijnen of aanschouwelijke vormen. Twee bleven cen lange wijl meedrijven
over het Jijk boven de schouders del' berriedragers - en met
h-et open en toeslaan van hun phosphoresceerende Iijvenzag
ik den punt van den scherpen neus onder het witte laken dat
het miser;::bele Iichaam dekte. Toen dreven ze weer weg, een
links en een rechts over de hoofden der mannen, en waren niet
meer te onderscheiden van hun tall ooze zusteren die langsheen
de paden sterden.
Een motje volgde den gang, schoot uit de donkerte, en
weer weg, botste geweldig tegen den lantaarnbol, f1adderde
weer op, kwam tel kens terug naar de klaarte van het bengeJende
Iichtje aan den mansarm voorop. De kuische geuren der oranjebJoesems hingen op de lOelte van den zwarten nacht gemengd
met de wuJpsche aromen der rozelaurieren.
Een hond jankte eendeIijk op de hoogte van den heuvel
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achter ons, en 't was als een noot van snerpende pijn boven
het eentonig klaaggekwak der vele vorschen in den still en poel
beneden, en een vledermuis sjoerde hoorbaar dieht boven ons.
·We vorderden in volkomen stiIte; de mannen voorop met
het Jijk van uw jongen - 0 moeder! - de iantaarndragerhun
voorlichtend; de jonge ziekedienster met haar wuivende witte
vool en ik in mijn kleurlooze khaki mantel.
Ze zetten den last even neer, en wij, het blonde meisje en
ik, we keken elkander even aan en zagen in onze wederkeerige
blikken een raadsel, een onbepaalde angst om een onoplo~baar
vraagpunt.
Zie, moeder, niet uw jongen aileen, maar. zoovele andere
jongens van moeders droegen of dragen de vreeselijke besmetting in hun jonge bloed; de dood was zoo dieht bij ons - hoe
lang zullen wij bevrijd blijven - of voeden we misschien al
de kiemen in onze longen? Wanneer zal het losbreken? 0 wat
een berg van ellende, wat een zee van spijt, om haar, het meisje
met haar sterke jonge lichaam, gevormd en gegroeid om te
minnen en te moederen, om te dragen en te baren, om te zoogen
en op te brengen een talrijk kroost!
De dragers zeiden even zachtekes «op», ik wendde met
een siddering mijn blik af van die vrouwelijke schoonheid;
't aanschouwen van die jeugd en die kracht deden mij zulk een
pijn om de vrees voor een zoo Iicht gebeurlijke ramp hier in
dit middellandsche paradijs van besmetting - en wij stapten
verder.
We kwamen bij het doodenhuizeke en stopten. Ik had den
grooten sleutel 'en opende; het slot knarste, de poort schreepte
over de harde kiezetsteentjes.
Vergeef miL moeder van mijn jongen, 't was van ambts-
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wege - ik was van wacht voor de nog levenden en ook voor
de dooden.
Daar was zijn doodsbedde, links bij den koperen Kristus,
het andere was steeds in gereedheid als een voorzorg ...
Ze namen 't versteven lijk van de baar, en legden het op
den stroozak, 't meisje in haar witte kleedselstapte vooruit, en
plooide het laken van over het hoofd. 0 Goddank! de oogen
waren nu ~ichtgebleven en de mond gesloten; toen dekte ze
alles weer toe, wij gaven het militair saluut en 't meisje knielde
neer, sloeg een kruis en bad een oogenblik.
o zaligheid en zegen van 't eenvoudig geloof en 't bovennatuurlijkhopen in de talrijke stonden van miserie .
. Ik trok de poort toe en draaide den sleutel over. Vergeef
mij, moeder van mijn jongen - ik denk nog zoo dikwijls aan
hem - maar ik was van wacht en 't was mijn ambt.
Wij staken een cigarette aan, drukten sprakeloos elkanders
hand ter nachtrust en gingen elk zijn eindje wegs.
Ik heb mijn handen gewasschen en ontsmet, - vergeef
mij moeder. het was van ambtswege .- ik was van wacht,
maar ik heb men Jang voor mijn open venster gezeten, in de
peillooze duisternis van den nacht gestaard en ik heb aan hem
gedacht, uw jongen.
's Anderendaags heb ik de doodsakte geteekend, dat ik
zijn dood had bestatigd; dat hij dien nacht om die uur en die
minuut gestorven was, dat hij zijn laatste kousen aanhad en
zijn laatste hemd en zijn laatste laken had gekregen. Vergeef
mij moeder, van mijn jongen, het was van ambtswege, ik was
dienavond van wacht geweest.
Ik heb toen zijn ziektegeschiedenis gezien en gelezen,
omdat ik aan hem dacht, moeder; ik had hem nooH gekend,
:ik had hem nooit levend gezien uw jongen; zijn naam, zijn

562

IN MEMORIAM

matrikuulnummer, zijn regiment, dat alles zegde mij niets j ik
'weet het al niet meer, maar ik heb aileen onthouden dar hij
pas een-en-twintig jaren oud was geworden en dat hijvrijwilliger was.
Hij heeft waarschijnIijk nooit een geweerschot gelost dan
op een schietbord, maar toch heeft hij zijn bloed vergoten,
want stond daar niet geschreven : « Na een lange roetmarsch
eerste bloedspuwing in September' 14»? Hij was van hospitaaJ
naar hospitaaJ gezonden, van Belgie naar Frankrijk, van
Frankrijk naar Engeland, van Engeland weer naar Frankrijk,
van 't Noorden naar 't Westen, van 't Westen naar 't Zuiden,
dat zonnige Zuiden, dat het laatste sprankeJtje levenuit zijn
gemartelde Iijf ZOll schroeien.
's Namiddags was ik nietmeer van wacht, moeder van
mijn jongen, maar ik heb gevraagd om het te mogen doen,
wanneer de twee oude Italianen kwamen en zeiden dat ze de
« cassa del morte » hadden gebracht. Ik heb dan weer den
sleutel genom en omdat ik aan hem dacht, en heb toezicht
gehouden over het kisten, dat er een ktissentje van 8troo onder
zijn hoofd lag, en dat er zagemeel opden bod em van den
lichter was gespreid.
En ik heb gevraagd om in den begrafenisstoet mee te
gaan, den treurigen stoet met veelkleurige vlaggen der verbondenen en het bonte versiersel van uitheemsche bloemen, de
kleine flinke Fransche chasseurs alpins met hun hangend
geweer - want degenen zijner makkers die naar hier kwamen
voor en na hem, hanteeren geen wapen meer - de «besten »
onder hen volgden in stilJen groep - en zij was er ook, het
blonde meisje dat zijn oogen sloot en bad voor hem een vroom
gebed, uw jongen, 0 moeder.
We zijn dan geg-aan door den regen en onder den mist. 0
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de treurigheid van dit land wanneer er geen zon is in den
hemel,geen kleur over de zee, en geen klaarte over de bergtoppen!
Uw graf in den rotsigen grond was ie klein - ge waart
zoo'n groote overgroeide Vlaamsche jongen - zulke graven
delven, ze hier maar zelden. Wij hebben gewacht in 't gestadig
geween van den uitrafelenden regen, luisterend naar de zware
zuchtende stem van den aalmoezenier die luide ritualen las.
Toen het gereed was, heb ik een schupje aarde geworpen
met keitjes gemengd die zoo hard en pijnlijk neerploften op
het deksel.
Het vaandel werd opgevouwen - het vaandel van
't Vaderland - dat over u was .gespreid als over zoo menigen
wier krulsjes hier staan op dat verre kerkhofje - en dat zal
gespreid worden wel\icht over zoovele anderen die ginder op
den heuvel hun schoone jonge leven liggen uit te hoesten tot
wanneer hun tijd zal gekomen zijn en ik weer of iemand anders
zal van wacht zijn - en van ambtswege't zelfde zal doen maar ik weet niet, moeder, of er dan zal gedacht woroen aan
de jongens zooals ik denk aan uw jongen.
Ik ben toen in den auto gestegen en we zijn weggereden
al peinzend, ik ten minste, aan hem, en hoe jammer het was
dat hier in dit wonderschoone land ook van onze jongens
begraven moesten worden - maar er zijn er zoovelen zonder
graf en er zullen er nog zoovelen komen.
Maar aan hem denk ik, moeder, aan uw jongen - ik
weet niet waarom.
Ho ! dat tresje bruine haar met het blauwe Jintje !
Doch zie op zijn kruisje staat er ook, 0 moeder van mijn
jongen, {{ mort pour la Patrie ».
Berta van Kalderkerke.
Azuurkust.
Dr ALB. VAN DRlESSCHE.

APOLOGETISCH OVERZlCHT.

Meer dan een ollerzicht te zijn bedoelen deze bladzijden niet (1).
Alles aanstippen wat sedert de laatste jaren op het breed Apologetisch
gebied verscheen is niet mogelijk. En opdat het geen bloot recensiewerk
zou zijn zullen we meest de aandacht vestigen op de gedachten in de
boeken tot de apologetische soort behoorend, weergegeven. Zoo kan de
lezer met weinig moeite, de beweging van niet al te ver meevolgen.
Namen we apologetica in den streng wetenschappelijken zin dan zou
ons overzicht zeer kort zijn. Het terrein der apologetica werd immers de
laatste jaren zooveel mogelijk verengd. We nemen liever den breederen
zin en maken ons overzicht liever wat ruimer met het oog op de lezers
van dit tijdschrift.
En om wat orde te brengen in den stapel boeken die voor me Jigt,
zullen we ze rangschikken in de vo!gende orde, volgens dat ze handelen over
I. de apologetica onder vorm van handboeken
II . het geloofsproblema
Voorop moeten we wijzen op· eenige merkwaardige artikelen verschenen in de laatste afleveringen van den Dictionnaire de the%gie catho/ique
(1) In de eerstvolgende kroniek zullen ook de Engelsche en de Duitsche werken aan de beurt komen.
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en van den Dictionnaire apolog(5.tique de fa Foi catholique, twee standaardwerken die op zichzelf een heele bibliotheek vormen.
Dictionnaire de theo\ogie cathoJique :
Foi : door S. Harent S. J. leeraar aan het scolasticaat van Ore Plaae
(Engeland) een voUedig tractaat van 459 bladzijden kleinen tekst.
Galilee: door Vacandard
Gallicanisme : door Dubruel
Genese: door Mangenot
Gnosticisme : door Bareille
Gouvernement ecclesiastique : door Ortolan
Grace: door Van der Meersch (Brugge) (133 biz.)
Dictionnaire apologetique de la Foi cathoJique.
Jesus-Christ: door Leonce de Grandmaison (240 biz.)
Liberte, Libre arbitre : door 0' Ales
Loi divine: door Vacant (f) en D'Ales
Foi ecclesiastique ; door Auffroy S. J.
Lourdes (Le fait de-) : door Kan. Bertrin
Magie et magisme : door Bouvier S. J. (t)
Mahomet: door Power S. J.
Martyre : door Paul Allard (f)
Miracle; door de Tonquedec
Mithra (Ia religion de) : door D'Ales
Modernisme : door verscheidene (104 bIz.)
Elk dezer artikelen door specialisten opgesteld verdient ten zeerste
de aandacht en om de degelijkheid der uiteenzetting en om de rijke bibliographie die tel kens opgegeven wordt.
I. Handboeken van apologetica.

1. Garrigou-Lagrange o. p.: De Revelatione, Paris, Gabalda 1918,2 vol.
2. Sertillanges o. p. : L'Eglise, 2 vol. Paris, Gabalda 1917

3. Van Oppenraay: S. J. Apologie van het Christendom 4° dr. Nymegen,
Malmberg 1919.
.
4. Prunel : Cours superieur de-religion, 6° ed. Paris, Beauchesne 1918.
5. Frutsaert: Handboekje voor Geloofsverdedig~ng. Brugge 1919.
6. Van Tichelen: God en Godsdienst, Antwerpen, Geloofsverdediging 1919.
7. Le Roy (Mgr): Credo, Paris, Beauchesne 1918.
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De apologetica werd in de laatste jaren met eenige voortreffelijke
uitgaven verrijkt. En dat is verheugend. Overal immers blijft de godsdienst
evenals Christus « een tee ken van aanstoot », het mikpunt van ononderbroken en geweldige aanvallen. De nieuwe en heiIzame wereldbeschouwing die in de kracht des Geestes eens de oude verdrong wordt opnieuw
in haar geheel miskend en verloochend en de dag die opging eens in
't Oosten wordt bedreigd overwolkt te worden door den nacht. 't Gaat
immers niet zoozeer om een of ander geloofspunt als wei om de geloofsleer in haar geheel: een geweldige strijd tusschen duisternis en licht,
tusschen chaos en orde.
't Is 't gebouw zelf der Kerk dat men neerhalen wil, 't is de grondslag zeit die ondermijnd wordt.
Meer dan ooit moe! met mod erne uitrusting van degelijke wetenschap ten strijde worden getogen en leeken zoowel als priesters moeten
op de bres staan in hetzelfde apostelenleger der« kinderen van het licht ».
Meer godsdienstige kennis is een dringende behoefte voor eigen behoud '
en een noodzakelijkheid voor passend verweer.
Aan middelen tot godsdienstontwikkeling ontbreekt het niet: de
godsdienstiitteratuUf staat in eene periode van wonderbaren bloei. Indien
hart en hoofd, liefde en kennis eendrachtig samenwerken moet de victorie
den kamp bekronen en het kruis van Christus boven de wereld do en
stralen in de heerlijke glorie van weleer. Oat ieders verantwoordelijkheid
met het stijgen van het gevaar grooter wordt weet eenieder, en dat de
genadewerking Christi's menschen medewerking veronderstelt is een
geheim voor niemand. En dat het leekenapostolaat meer op den voorgrond treedt is een onloochenbaar feit.
1, (Jarrlgou=Lagrange.
Oit volledig tractaat beslaat twee/ijvige boekdeelen. In 't eerste wordt
gehandeld over: het begrip, de mogelijkheid, de noodzakelijkheid en de
kenbaarheid der open baring ; in het tweede overhet feit der openbaring.
Het geheel wordt voorafgegaan door een inleiding-studie (132 biz.) over
de fondamenteele godgeleerdheid of apologetica.
Er is een strekking merkbaar tegenwoordig om de apologetica heel
en gansch af te scheid en van de godgeleerdheid. Beide wetenschappen
zouden specifiek van elkander verschillen. De apologetica gaat het
geloof vooraf en leidt tot het geJoof doch bij mid del van het Iicht der
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louter natuurlijke rede; de godgeleerdheid cehter veronderstelt het
geloof, redeneert op de gegevens van het geloof en komt alzoo tot de
theoJogisehe besluiten. Beide method en zijn dus totaal versehillend.
Anderen willen de apologetica herleiden tot de godgeleerdheid, en
aanschouwen haar in verband met de bijzondere, godgeleerdheid als de
algemeene godgeleerdheid of /ondamenteele. De apologetica immers, zeggen
zij, verdedigt het geloof onder de leiding van het geloo/zelj, 't is te zeggen.
bij middel van de redenen van geloofbaarheid die door onze rede niet
gevonden worden, maar door den openbatenden God zelf worden voorgesteid als op natuurlijke wijze kenbare kenteekenen der openbaring.
De apologetil:a staat dUB positief onder de ieiding van het geloof : niet
dat ze hare bewijzen steunt op het geloof, maar omdat ze van God die
openbaart de begrippen, de stellingen en zelfs de middelen om het geloof
op natuurlijke wijze te verdedigen ontvangt (begrip van openbating, geloof,
de mirakelen enz.) 't Is d is de rede die de bewijsvoering aanbreilgt en
uiteenzet, maar onder de leiding van het geloof.
In zijn inleiding trekt de geleerde schrijver ten strijde om de laatste
meening te verdedigen. De apol'Jgetica is als een algcmeene verdediging
van hef gelooj, de godgeleerdheid een bijzondere. Het objecfum jotfrlale
quod van de apologeticais de goddelijke openbadng, van de godgeleetdheid is het God als God (Deus sub ratione DeitatiS).
Het objectum jormate quod der apologetica is hetnatuurJijk licht der
rede, onder de leiding van het geloof, om het ge\oof zelf op redetijke
wiize te verdedigen. Het geloof immers levert aan de apologetica het te
bereiken doel en de openbarende God zelf leerde de middelen, op natuurJiike wijze te kennen, om het ge\oof te verdedigen. En als bepaling der
apologetica geeft schrijver op: de redelijke verdediging der goddeJijke
openbaring (defensio rationalis divinae Revelationis).
Gewoonlijk slaat men volgenden weg in : men geeft eerst de christeIijke bewijsvoering, daarna de katholieke Schrijver vindt dat men tot meer
eenheid komt als men verdeelt als voigt, verdeeling die hij zelf toepast in
zijn tractaat.
I. Een theoretisch gedeelte tegen het wijsgeerig rationalisme verdedigt de mogelijkheid, de betamelijkheid pn noodzakelijkheid, de kenbaarheid der openbaring.
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II. Een positief gedeelte tegen hetbijbellsch raiionalisme verdedigt
het feit der openbaring door Christus meegedeeId en door de . katholieke
Kerk voorgesteld.
.
Dat deze voorstelling indruischt. tegen de gewone methode in de
meeste handboeken van apologetica gebrllikt, blijkt dadeHjk. Overbodig
wordtaldusde voorafgaande studie, gewoonlijk opgegeven,. over bet bestaan
van God, den gods!iienst, degodhei!ivanChristus en de innerlijke constitutie der Kerk.Dezeimmers behooren elk tot eene bijzondere wetenschap en niet tot de. eigenlij\<e apologetica als dusdanig.
.
VoIgt dan in de jnleiding~studie een bijzonder hoofdstuk over de
methode der fondamenteele godgeleerdheid of apologetica, met een kostelijk overzicht over de methoden vanapologetica en een klaaren krachtig
verweer tegen de methode def modernistE!n.
Wij hebben dus te doen met degelijk wetenschappelijk werk, diepgrondig bestudeerd en up to date.· Wie het poek ter handneemt, mag niet
vergeten eerst met ernsien aandachtde inleiding doorte werken.
Garrigou-Lagrangeis een streng scolastieker : vande scolastieken
leerde hij de nauwkeurig afgelijndeindeelingen en de zoo klare en
pevattelijke in-syUogismen-redeneering. Zijn werk getuigt ook van veel
belezenheid : al hetmodeme wist hij te assimileeren en Sf. Thomasblijft
zijn trouwe vriend. 't Oude en't niellwe is 01' gelukkige wijze dooreengeweven en 't geheel zit waarlijkstevigineen.
Een werk van groote waarde. Specialisten zullen in daartoe bestemde
tijdschriften weI over een of ander wat critiek kunnen uitoefenen, doch in
een tijdschrift als Dietsche Warande en Belfort zou zulks minder op zjjn
plaats zijn.
't Mag gezegd datde studenten die zulk een leeraar mogen volgen
van geluk mogen spreken, en vele leeraren zouden er niets bij verliezen
bij Garrigou-Lagrange ter schole te gaan.
2. Sertillanges.

Een meesterwerk.
Hoewel het eigenlijk niet bedoeld wordt als een handboek van apologetiek, rangschik ik het toch liefst bij die soort. Het kan uitstekend dienst
doen als dusdanig, en met wat aanvuIlingvan de hier niet behandelde
punten zou het een prachtig tractaat van moderne apologetiek zijn .
.P. Sertillanges is een meester in de godgeleerdheid, een diep-denkend
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wijsgeer, een gewaardeerd kunstenaar en een ijverig apostel die zich weet
te' plaatsen midden in den modernen tijd waarvan hii al de behoeften
kent. Zijn woord vliegt dan ook niet boven de hoofdenweg, maar dringt
door tot in het gemoed omdat hij de taal weet te spreken die verlicht en
roert.
In zijn inleiding schrijft hij :
« On s'est place, dans cet ouvrage, it un point de vue it la fois doctrinal et apologetique: mais on compte, pour convaincre, beaucoup moins
sur I'apologie que sur un expose loyal, disant: Cela est, et laissant fort
sou vent it «I'ame naturellement chretienne ~ de conclure, apres s'etre
consultee el\e-meme: Cela doit etre ... L'EgJise se defendtoute seule. »
Schrijver wil dus meer de ware leering uiteenzetten en daardoor juist
de geesten van vele vooroordeelen verlossen .... parce que, it notre experience, une foule de prejuges sont icicourants,' un grand nombre de
verites diminuees, et beaucoup d'autres presentees sous Ie jour Ie moins
favorable par des esprits mal informes ou passionnes. »
Vooral wi! hij dus positief werk verrichten. En dat doet hij met een
klaarheid, een rechtzinnigheid, een waarheidsliefde en een degelijkheid
die het werk als om zeggens met een lauwerkrans omvlechten.
Het feit der bestaande Kerk treft vooral .de aandacht en rond dit
heerlijk monument dat van dichtbij beschouwd, ontleed en bewonderd
wordt, worden tal van belangrijke punten gegroepeerd die als zoovele
Iichten branden rond het monument.
In het eerste boek treft men prachtige hoofdstukken aan over: Ie
sentiment religieux en general, Ie sentiment religieux et Ie christianisme,
Ie surnaturel chretien, Ie caractere social du christianisme, la societe
religieuse catholique.
Het tweede handelt over: les caracteres generaux de l'Eglise :
eenheid, heiligheid, catholiciteit, apostoliciteit. Deze oude en blijvende
kenteekenen, zoo dikwijls en zoo verscheidenlijk behandeId, komen hier
in een nieuw en stralend·licht te staan. 'k Geloof niet dat ze ergens zoo
goed uitkomen als in dit boek. Het kenteeken der catholiciteit verdient
eell bijzondere studie •
• L'Eglise est universelle de droit. Ses cadressont tout prets pour
recevoir I'humanite entiere, pour envelopper les manifestations totales de
sa vie ... L'humanite organisee en Dieu par Ie Christ, - et c'est ainsi que
nottscomprenons notre Eglise, - se trouve donc catholique par definition:
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catholique en etendue, toutes les races en faisant partie a titre d'adherentesou de candidates ; catholiqueen duree, les temps n'ayant d'autre mission,
a nos yeux humains et pour nous, que de permettre a notre humanite de
se realiser tout entiere ; cathoJique en profondeur, en ce que les elements
humains qui suscitent parmi nous les particularismes, particularismes
nationaux, ethiques, sexuels, inteUectuels, politiques, economiques, mondains, sans oubHer Ie particularisme du moi source de l'individualisme:
ces elements, dis-je, se trouveront ecartes ...
Insistons quelque peu sur cette notion de la catholicite ; parce qu'eHe
donne lieu it de multiples equivoques, et que, mal comprise, eUe pourrait
provoquer Ie plus dangereux scandale inteUectriel. •
Doorgaans immers steunt men te veel op de «catholicite de fait» ...
en dikwijls is het het eenige wat opgegeven wordt als men spreekt van
de catholiciteit. En met een waren tour de force wordt het argument aJ te
dikwijls verwrongen. Want « quand on jette un coup d'reU sur la carte du
monde, la pretention de notre Eglise it l'universalite parait singulierement
dementie par les faits •.
« Le caractere d'universalite de l'Eglise attribue it 1'Eglise ne pourra
jamais se juger completement par I'extension de fait qu'eUe aura reussia.
conquerir. Si on la prend au debut, son extension est nulle: Ie germe est
seul, au milieu de sa matiere non entamee. En a-toil moins de pouvoir?
Est-ce une raison pour lui refuser, si sa qualiteinterne Ie comporte, une
valeur d'universalite qui sera chez lui une propriete, non un fait? »
"A aucune epoque, l'universalite catho/ique ne consiste dans Ie
nombre des adherents, hommes ou peuples ».
Lees heel het hoofdstuk ; 't is het lezen overwaard.
In het derde en het vierde boek heeft de geleerde schrijver het over:
la vie sacramentelle de l'EgJise ; eerst over ['idee generaie des Sacrements,
en over elk sacrament in 't bijzonder, dan over c [es sacramentaux »,
Altijd dezelfde diepte en zekerheid van leer, levendigheid van voorstelling
en oorspronkelijkheid van vorm. Dikwijls ook een onetie als in den
mellifluus Bernardus en een taal van poesie dieu streelt en meevoert. Er
zouden hier brokken aan te ha\enzijn van de fijnste letterkunde, en ge
weet niet wat het meest te bewonderen de verhevenheid der gedachten
of den vorm waarin ze worden uitgedrukt: want de hooge gedachten
gaan koninklijk gekleed.
Het vierde boek toont de hOllding der Kerk aan tegenover het haar
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omringencie, onder den algemeenen titel: L'attitude de l"Eglise a l'egard
de ce monde, l'egard des religions, l'egard de la civilisation, (civilisation materielle, culture inteUectuelJe, Fart, la vie sociaie, la politi que,
1a vie internationale, la paix). Heerlijke bladzijden glanzend van Iicht en
schoonheid. En zoo eerlijk en oprecht! Indien eenandersdenkende deze
b\adzijden wi!· doorlezen met aandacht en waarheidsbetrachting dim zal
hij niet anders kunnen dan met bewondering op te kijken naar die glanzende Kerk die zoo hoog boven aile aardsche systemen uitsteekt met haar
toren en hi] zal moeten bevinden dat Christus zelf de steen is van 't gebouw - Petra erat Christus - en zijn kruis de spits, het teeken der
victorie. En uit zijn bewondering zal, met Gods genade, Hefde en aanbidding geboren worden, want een groote apologetische kracht gaat uit
van dit boek.
.
Het laatste boek heeft het over: L'organisation de I'Eglise. (L'ordre
divin de I'Eglise, Ie regime monarchique, Ie role des gouvernes de
fEglise, Ie Pape, Ie Magistere infaillible, l'infaillibilite au XIX"s., I'ordre
episcopal, Fordre presbyteraI, I'ordre monastique).
"Vaisseau en tempete, I'humanite religieuse a besoin d'un equipage
toujours pret, d'un pilote sur, d'une discipline ferme, d'une energique
bonte agissante, de roles bien distribues et bien surveilles, tout Ie monde
sur Ie pont et Ie regard directeur fixe sur I'etoile.
Dans ces conditions seulement Ie voyage se fera.
Et ne faut~il pas a tout prix qu'i1 se fasse, notre effarant voyage
eternel? »
" L'Eglise une plus que jamais, et plus que jamais necessaire a un
coordonner en dehors
monde terriblement trouble et hors d'etat de
d'eIle, montre anos yeux, en meme temps que ses promesses immortelles,
1a charte de sa dur@e ecrite dans les necessites historiques.
Dans son apotheose demit~re, qui consistera rejoindre son Christ
venant sur les nuees du ciel, la papaute mourra entin, mais en gloire,
comme meurent, au petit jour, lesetoiles attardees ».
Het lezen van dit boek van P. Sertillanges laat een geweIdigen in~
druk .. De waarheid weegt op u en 't Iicht omstraalt u, en ge voelt u fier te
behooren tot die Kerk, I'reuvre du Christ, en ge zoudt uw keel willen
heesch roepen boven de rumoerige ijdelheden der wereld uit tot de
afgedwaaIde broeders opdat ook zij bewonderen en beminnen wat zij nu
in hun onwetendheid verloochenen ·of voorbijgaan.
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« Cette vie etonnante est lit sous nos yeux; avec ses faiblesseset ses
imperfections filles du temps, avec ses energies et ses inenarrables beantes intimel>ou visibles. Qu'on I'etudie, comme nous aurions voulu Ie faire
avec moins de deficiences; qu'on y apporte, si on Ie peut, plus de penetration et plus de piete it I'egard de la verite qui noussauve; qu'on tOlirne
et retourne ce probleme permanent pose au monde avec sa part d'evidence
et de mystere. Pourvu que les conditions soient fournies et que I'illusiolt
inveteree ne soit pas maitresse, Ia fiere declaration du Concile de Trente
qui qualifie I'Eglise, c un etendard leve au dessus des nations,» pour que.
par lui, semanifeste une divine presence, apparaitra '.
Over de Kerk en over zulke verdedigers mag men fier gaan.
3~

Van Oppenraay.

In het voor~oord staat te Iezen :
«Aanvankelijk was deze Apologie niets anders dan een door
Th.van Veen S. J. vervaardigde vertaling van de bekende Belgische
Apologie du Christianisme par DEVIVIER S. J. In de 2de en 3de maar vooral
in deze 4de uitgave werden echter zoovele en zoo ingrijpende verande~~ngen aangebracht, dat wij geen recht meer meenen te hebben den naam
van I)evivier op het titelblad te vermelden. Behalve een groot aantal
mooie aanhalingen uit andere schrijvers en de (hier en daar nog sterk
gewijzigde) gang der bewijsvoering, zijri van het oorspronkelijk werk
alle,en het 3de en 5de hoofdstuk van het tweede gedeelte nagenoeg onveranderd gebleven »
Dc apologie van Devivier heeft altijd een goeden naam gehad. Na een
inleidende verhandeling over het bestaan en de eigenschappen van God
bewijst schrijver in de eigenlijke apoiogie de goddelijkheid van den
christelijken godsdienst en toont de ware Kerk van Christus. Dus de
gewone klassieke methode. De uiteenzetting is logisch en klaar, op
verre na niet droog en koud. Overbodig den lof en de critiek te herhalen
die bij 't eerste verschijnen werden gemaakt. 't Werk verdient aanbeveling
en dat het gunstig onthaald is geweest bewijst deze 4de sterk gewijzigde
uitgave .
.4. Prunel.
Vooraf krijgt ge een twaalftal lofbrieven te lezen van bisschoppen.
« Vous avez voulu exposer c1airement aux inteliigences contemporaines
pourquoi i1 faut croire et ce qu'il faut croire, et vous y avez reussi.
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Je vousfelicite de tout creur de cette belle reuvre, si proprea ec1airer
et a affermir ia foi d'un grand nombre •. (Card. Amette).
Daarop voigt een lange en vleiende «preface» onderteekend door
Mgr Baudrillart.·
.
.
«Ce qui est indispensable, entoutc espece d'etudes, ce n'est pas
de tout savoir, ce n'est pas de possecter des connaissances multiples
et indefinies, des notions accumulees;· c'est d'avoir dans I'esprit un
certain nombre de points de repere,de points d'arret, de principes
,essentiels, colonnes fondamentales autour desquelles on puisse rattacher
tout Ie reste quand l'occasion s'en presente ».
Oat juist wordt bedoeJd in dil werk • un expose ap%getique de la
religion cathoJique, ou toutes les verites essentielIes, mais ceIles-liI
seulement, sont mises en pieine lumiere, dans tin esprit. traditionnel,
en tenant compte cependant des besoins particuliers de notre epoque '.
De verdeeling springt onmiddellijk in 't oog.
Pourquoi nous croyons en Dieu. - Pourquoi notls croyons ala vie
future. - Pourqtloi notls croyons qtl'il y a tine religion veritable et
reveIee de Dietl. - Pourqtloi nous croyons if la divinitede Jesus-Christ:
met een laatste boofdstuk over: l'etablissementdu christianisme inexpli<cable sans tine intervention divine.
Dus oorspronkelijken persoonlijk werk, f1ink op de hoogte van de
mod erne strekkingen, en reeds een stefke dosis van wijsgeerige kennis
veronderstellend in den lezer. « Les fondements de la doctrine catholique~
worden stevig opgebouwd. De talrijke indeelingen doen alles onmiddelIijk
klaar uitkomen en voor de opzoeking spoedig weervinden.
In zijnenaard misschien wei de beste« Cours superieur de religion»
handelend over «Ies fondements de la doctrine catholique» in 't
eerste boek.
Een tweede boekdeel handelt over I' Eglise. Solied werk.
De Kerk, door Christus gesticht, is «Ie prolongement meme du
Christ ».
« On examine de plus pres cette Eglise, sa notion, sa constitution, ses
notes speciHques, la nature de son autorite, la question de ses membres,
celIe de son chef, (:elle de ses relations avec les societes humaines, toutes
questions tres actuelles toujours et sur lesquelles il importe d'avoir des
notions precises'.'

574

APOLOGETISCH OVERZICHT

Over de kenteekenen der Kerk, het eigenlijk begrip. en hunne draagwijdte, hati'ik wei een woordje meer uitleg gewenscht.
Men ziet met vreugde en fierheid hoe de Kerk uitsteekt hoog verheven boven aile dissidente sekten en hoezij midden in het mod erne
leven de glanzende lichtbaak blijft voor allen die tot haar willen opblikken. 't Is een groote verdienste van dit boekdeel dat vooral de moderne
richtingen worden aangewezen en gebrandmerkt. Protestanten en
modernisten krijgen een duchtigen slag.
Op de studie van de « fondamenteele godgeleerdheid » doet schrijver
een boekdeehvolgen over de geopenbaarde mysteries. « Le role rationnel
de I'apologiste reste considerable» ook hier. «II consiste a montrer
d'abord que Ie mystere, pour incomprehensible qu'iI soit, a cause des
profondeurs inscrutables de l'essence divine et des desseins de Dieu,
n'est cependant pas contraire a la raison qu'il domine sans la violonter ;
qu'en outre, ses beautes, ses convenances, ses harmonies avec la nature
humaine, les fruits de vertl! et de saInt qu'il produit dans Ie man de sont
tels qu'ils Ie rendent croyable et qu'i1 n'est pas deraisonnable de lui
donner son assentiment ».
Oit dee I handelt over: La Trinite, l'Incarnation, la Redemption, en
als bijvoegse! over La Vierge Marie.
Het vierde boek loopt over: fa Grace.
Het vijfde en laatste, handelt over les Sacrements.
Omdat deze drie laatsteniet behooren totde apologetiek slippen wij
ze enkel aan om den cursus in zijn geheel op te geven.
Deze «cours superieur» is uitstekend en voor ontwikkelden een
geautoriseerd leermeester... de lofprijzingen der bisschoppen vooraan
opgenomen in 't boek zijn geen louter parade.
Zoo juist bereikt ons de tijding:
«La S. Congregation desSemitraires et des Universites ... a fait
adresser a M. l'abbe Prunel un diplome de Doctew en theoiogie ... apres
examen de son COlUS superieur. ..
L' Academie franc;aise vient de eouronner eet ouvrage en lui accordant
un prix de 1000 fro (Prix Juteau Duvignaux) ».

5. Frutsaert.
Een klein en nederig, maar zeer degeJijk handboekje.
«Met dit handboekje wordt bedoeld niet een wetenschappelijke
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studie, maar aileen een eenvoudig leerboekje, te gebruiken bij een
lageren ieergang in de christeJijke Apologie~,
Deze opzet is misschien wei wat al te nederig. Voor iageren bedoeld
kan het ook voor ontwikkelden uitstekend dienst bewijzen.De leering is
zuiver, de manier van voorstellen met klare en talrijke i.ncteelingen
is treffend. De studiekringen kunnen niets beters verlangen.Het fuim
succes dat het boekje ten deel valt bewijst dat. men er op wachtte ... Oat
getuigenis kan niet van aile boeken die verschijnen, gegeven worden.
Schrijver ontwikkelt de klassieke methode, voor zijn doel wellicht
de beste. « Onder de menschen die uw geloof niet aannemen zijn er drie
soorten, en tegen elk van de drie schrijven we een deel van ons boek.
a) Daar zijn er eerst die volstrekt van geen godsdienst willen weten."
De mensch moet God dienen. Hij moet godsdienstig zijn.
b) Daar zijn er anderen die beweren dat aile godsdiensten evenveel
waard zijn ... We moeten God dienenvolgens zijne leering. We moeten
christeJijk zijn.
c) Er zijn er velen die de leering van Christus aanvaarden, maar die
ze niet belijden, zooals wij, in den schoot der Roumsch-Katholieke Kerk ...
We moeten de leering van Christus beJijden in de Roomsch-Katholieke
Kerk ».
Een kleine bibliographische opgave van enkele boeken die ter
vollediging konden geraadpieegd worden, zou aan 't boekje nog meer
waarde geven en het voor het gebruik nog dienstiger maken.
6. Van Tichelen.

«Dit boek .werd geschreven voor aile lieden van goeden wi!.
Nadenkende geloovigen vragen dikwijls naar studien om hun geloof
te versterken ; rechtzinnige ongeJoovigen naar Jezing om hun overtuiging
te vestigen. Beide slag van menschen mogen hierbij hun gading vinden !
Daarom hebben wij enkel de hoofdvragen behande!d in deze inleiding
tot het katho!icisme ».
Dus geen volledig tractaat, enkel de voornaamste punten, die toch
samen een geheel vormen : Het bestaan van God, 's menschen zie!';
Eigenschappen van God i de Schepping ; Gods Bestuur ; de Keus vaneen
Godsdienst ; Jesus.
E. H. Van Tichelen, de zoo verdienstelijke hoofdopstellervan Ons
Oeiooj, de schrijver van het meesterlijke Reelden uit het Evangelie,heeft
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en een handje van weg om de moeilijkste zaken op bevatteJijke wijze
voor te stellen : hij IS altijd oorspronkelijk. Ook in dit werkjeclat alIernuttigst zal zijn voor studiekringen en mann en van studie. Het hoofdstuk
over Jesus is bijzonder aantrekkelijk.
'k Had Hever het 2" hoofdstuk over '5 mensch en liel als eerste
hoofdstuk opgegeven g.ezien. Nu wordt de studie over God onderbrQken.
Een aan te bevelen werkje.

7. Le Roy.
Deze die ik hier voor me liggen heb is een nieuwe uitgave,
12' duizendtal. Reeds een eerste bewijs dat het boekje in den
smaak valt.
'f Bedoelt te zijn een leesboek eer dan· een studieboek : «Court
expose de la foi catholique (dogme, morale, culte) en 40 lectures ».
Totwie het zich richt verklaart de schrijver zelf :
• Plusieurs n'ont pas lu Ie catechisme, d'autres 1'0nt oubHe, d'autres
desireraient Ie mieux connaitre.
C'est a tous ceux-\a que ce petit livre est offert ».
6een apparaat van hooge geieerdheid (hoewel schrijver als hooggeleerde aangeteekend staat, omwille van zijn degelijke werken), maar
een bondige uiteenzetting, klaar en aantrekkeJijk. Het boekje leest
gemakkelijk. Zuiver positief werk. 't Lezen ervan zal voor velen een
Iichtstraal doen opgaan, leidend naar de kribbe geJijk de ster der wijzen
uit het Oosten.

II. Het Oeloofsproblema. - Het Dogma.
1. Pegues o. p. : La Somme Theologique de St Thomas d' Aquin en
forme de catechisme pour tous les fideles. Tequi. 1919, bl. 212.
2. Verhelst : Dogmatique. Bruxelles, De Wit 1918, bi. 640.
3. Tuyaerts o.p. : L'Evolution clu Dogme; Louvain «Nova et Vetera ~
1919, bi. 254.
4. Labauche : Lec;ons de theoiogie dogmatique t. IJI, Les Sacrements
(Le Bapteme. La Confirmation). Paris, B10ud 1918, bl. 181.
5. Hugon o. p. : La Sainte Eucharistie (2" eel.) Paris, Tequi, 1917, bl. 372.
6. Prunel : Les Mysteres, La Grace, Les Sacrements.
Meer dogmaonderwijzen : zoo klonk met herderlijken aandrang de
vermaning van Z. E. Kardinaal Mercier tot zijne priesters in de laatste
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retretten. En in zijn meesterlijke brieven baant hij zeU den weg.
't Moet gezegd : onze heilige geheimen zijn te weinig gekend. De
katholieken zelf weten niet altijd het juist begrip der dogma's die ze
belijden, de andersdenkenden hebben er een gansch verkeerde notie van.
Er kan dus niets anders dan winst bij zijn met het dogma te verklaren.
Daarom ookis het met vreugde dat men werken aanstipt als boven
vermeld. Hoe meer licht er schijnt rondom het mysterie, hoe gemakkelijkef's menschen geest het mysterie zelf zal aankleven dat niettegenstaande
aile verklaring in zich toch duister bIijven zal en een akte van geloof van
ons vraagt. De kennis der' geheimen is gewichtiger dan men wei meent
doorgaans. Moet ons gelooven niet redeJijk zijn - rationabile obsequium ?
- en moeten we, waar het pas geeft, ons geloof niet kunnen verklaren en
de anderen te woord kunnen staan ?
Sint Thomas bHjft de groote man van het katholieke dogma en zijn
reuzenwerk - zal het wei ooit? - is nog door geen enke\ overtroffen of
geevenaard. Naar hem toe wijst het hoog gezag van Paus en bisschoppen.
1. Pegues.

Het schoonste en kostbaarste Sint Niklaasgeschenk kan een kind niet
meer verblijden dan ons verheugde het verschijnen van het boek
Pater Pegues o. p. : La Somme theologique de St- Thomas d' Aquin en
forme de caiechisme pour tous les fidetes. De Summa immers is «Ie plus
beau livre sur la plus belle des sciences ». Doch, zoovelen, verlangend
te kunllen baden in de wateren van dit zaligend Bethsaida, zagen zich
ervan verstooten omdat niemand hen bij den doortocht van den engel,
kon dompelen in den vloed ... Sint Thomas' Bethsaida is nu vom . ieder
ietwat ontwikkeld man genaakbaar geworden en we verhopen binnen
kort aan onze lezers te mogen bekend maken datook in Vlaanderen
't genot en de welvaart van dit pogen aan ons volk zal worden toegedeeld.
Pater Pegues bewees reeds een uitstekenden dienst aan de katholieke
wetenschap met zijn Commentaire franfais Utteral de fa Somme theologiqu~ dat volledig zal zijn in een twintigtallijvige boekdeelen. Doch
omwille der uitgebreidheid en der veronderstelde hoogere ontwikkeling
blijft ook dit weer het voorrecht der uitverkorenen. Het voedzaam brood
zou ook gebrokkeJd moeten worden voor de minderen die zoo dikwij\s
hongeren naar beter en evenals de anderen recht hebben op waarheid en
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veredeling des levens. Dit liefdewerk werd nu volbracht en OP zeer
kunstige wijze. In vorrn van Catechismus wordt heel de Summa met
vraag en antwoord voorgesteld, degelijk en relatief gemakkeJijk. Ol}ze
hoogere uitlegcatechismussen verbletken erbij als sterren voor de zon.
Wat een zegen lOU het zijn kon deze kleine Summa-catechismus het
verplichte handboek worden der hoogste studieklassen! Onze jongens
zouden 't leven ingaan met een sterken kop, in plaats van nu het leven
in te rei zen met de al te Iichte «bagage)} der onbegrepen godsdienstwetenschap die ze meekrijgen en zoo licht verliezen onder weg.
Om de gebruikte methode te leeren kennen en waardeeren schrijf ik
de allereerste bladzijde over :
- Dieu existe-t-i1 ?
- Oui, Dieu existe (II). (1)
- Pourquoi dites-vous que Dieu exis"te ?
-- Parce que si Dieu n'existait pas, rien n'existerait (II, 3).
- Comment montrez-vous que si Dieu n'existait pas, rien n'existerait?
- On Ie montre par ce raisonnement: - Ce qui n'existe qu~ par
Dieu, n'existerait pas si Dieu n'existait pas. Or, tout ce qui existe et qui
n'est pas Dieu, n'existe que par Dieu. Done, si Dieu n'existait pas, rien
n'existerait
- Mais comment montrez-vous que ce qui existe et n'est pas Dieu,
n'existe que par Dieu?
- Par ce raisonnement: - Ce qui existe et n'existe point par soi,
n'existe en derniere analyse que par un autre qui est par soi et que no us
appelons Dieu. Or, ce qui existe et n'est pas Dieu, n'existe point par soL
Done ce qui existe et n'est pas Dieu, n'existe en derniere analyse que
par Dieu.
- Et comment montrez-vous que ce qui existe et n'est pas Dieu,
n'existe point par soi ?
- Par ce raisonnement: - Rien de ce qui a besoin de quelque
chose, n'existe par soL Or, tout ce qui existe et n'est pas Dieu, a besoin
de queJque chose. Done, ce qui existe et n'est pas Dieu, n'existe point
par soL
- Pourquoi dites-vous que rien de ce qui a besoin de quelque chose,
n'existe pas par soi ?
(1) De cijfers verzenden naar de artikels der groote Summa.
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- Parce quece qui existe par soi ne depend, ni ne peutdependre
de rien, ni de personne; et que tout ce qui a besoin de quelque chose
ou de quelqu'un, depend dece 'que que\que choseou de ce quelqu'un.
. - Et pourquoi dites-vous que ce qui existe par soi, de depend ni ne
pent dependre de rien ni de personne ?
~ Parce qu'existant par soi, iI a tout en lui-meme et ne peut rien
recevoir, de den ni de personne.
- Tout etre done qui existeetqui a besoin de quelque chose, prouve
manifestem,ent par sa seule existence que Dieu existe?
.
- Oui; tout etre qui existeet qui abesoin deque\qne chose, prouve
. manifestement, par sa seuleexistenee, que Dieu existe.
- Que {ontdone ceux qui nient Dieu?
- Us affirment equivalemmentque ee qui a besoin de tout, n'a
besoin de rien.
- Mais, c'est la une contradiction?
---:- Exactement, et on ne peut nier Dieu sans se eontredire.
Deze bladzijde moge aantoonen hoe degelijk endiep de leering is en
op hoe bevattelijke wijze ze wordt voorgesteld.
Opde indeeling zeU dient ook de aandacht getrokken. 't Is de zoo.
schooneen logische indeeling der Summa zeif.
Ie deel : GOd (opperwezen, bron en meester van aIle wezen.)
II" ~ De mensch (van God gekomen en moetende ierugkeeren
tot God)

me dee I : Jesus-Christus CGod mensch geworden om den mensch tot
God terug te brengen).
Onvoorwaardelijk worde dan deze Summa dengeloovigen aanbevolen. 't Is een kosteJijk boek :een boek voor 't leven : de Summa in
miniatuur.
2. Verhelst.

Op zijne « Apologetique » met critische waardeering in « Ons Geloof ,.
besproken, liet Verhelst weldra zijne « Dogmatique » volgen ... en belooft
ons nog een boek over «theologie morale» en een over «Les.
Sacrements ».
« NOlls voudrions, non pas ecrire un traite de theologie, mais offrir
aux laiques instruits un expose methodique et raisonne des points de la
science theologique qu'iI leur estavantageux de connaitre au triple point
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de vue de la conviction person nelle, de la defense du dogme, du progres
de la piete solide.
Notre but me me nous invite it donner plus d'importance it I'explicafion du dogme qu'it sa demonstration ».
De c1assieke indeeling wordt gevolgd : Dogmatique generale;
dogmatique speciale. De indeeling hooger opgegeven in fa Somme theologique van Pater Pegues (t' is deze van St-Thomas zelf) hebben we Iiever :
ze is logischer en schooner. Doch tegen een oude gewoonte ingaan blij1d
niet aJtijd makkelijk te zijn.
Bij de zoo eerlijk-mogelijke uiteenzetting vande « questions controversees» aangaande de goddelijke kennis (molinisme en thomisme) helt
schrijver wei over tot thomisme, doch de laatste woorden van zijnen zin
vinden we wat scherp : «s'il fallait choisir, nous donnerions volontiers
la preference au systeme qui accorde Ie plus it Dieu (thomisme) saul

aeviler fa contradiction lormelle ».

Verhelst'heeft zeer goed werk geleverd inzijn Dogmatiek en met
verlangen zien weuit naar' zijn'overige die volgen moeten. Mbgen ze
even klaar en degelijk zijn ! Onze priesters enontwikkelde leeken zullen
hem voor den bewezen diehst dankbaar zijn. 't Verwijt zal niet meer
mogen gemaakt worden dat het ons ontbreekt aan ernstige en practische
boeken om onze geloofspunten beter en in den breede aan te leeren.
3. Tuyaerts.

Het dogma, het midden punt onzer geloofsleer, bJijft het groote
vraagstuk. Van het dogma moeten we leven. De moraal immers is er
op gegrondvest.
Het dogma nu staat niet aJtijd voor ons, menschen van de XX· eeuw,
geJijk het stond voor de oogen der christenen uit de eerste eeuwen, en
onwillekeurig komt de vraag op : is dan ook hier evolutie en ontwikkeing. en is op dit gebied (een rots immers blijft wat zij is) wei ontwikkeling mogelijk? Vel en zien er een verheugend tee ken in van leven in de
H. Kerk (want leven is groeien), anderen zien er een scandalum en.
schijnen geergerd ....
De theorie van evolutie en evolutionisme zoo kwistig toegepast op
alIe natuurlijke wetenschappen tegenwoordig werd dan ook verplaatst
op het terrein der dogmen. Een heele Iiteratuur over .I'Evolution du
dogme » is opgebloeid. Een en ander uit de laatst versthenen werken
dient aangestipt.
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P. Tuyaerts is een streng scolastieker. Niet als een verwijt weze hem
dit gezegd, eer als een iofbetuiging. Kan ernstige studie als een.« etude
theologique» is, met te veel ernst worden ondernomen? En is een
methode wei zoo degelijk gebJeken in den loop dereeuwen als wei die
der oude scolastieken? De mod erne geest kan niet anders dan er bij
winnen l11et zich weer te gewennen aan die oude disciplien.
Gelijk het,voorai in dezezaken behoort, isThomas van Aquino de
rechthebbende leermeester. In't licht van 'sMeesters leering zal
opvoIgenlijk in deze studfe gehandeid worden over:
1) de diverses manieres de concevoir I'evolution du dogme, mises en
avant par des ecrivains cathoJiques ou non catholiques;
2) du concept catholiqtie de cette evolution;
3) de son extension, ou,. en d'autres termes, des categories de verites
qui peuvent etre eng/obees dans Ie dogme ;
4) de son caractere propre, dialectique ou autre; en fin
5) des diverses analogies par Jesquelles on a tache de la rendre plus
comprehensible.

In welken zin kunnen wij als katholieken een ontwikkeling van het
dogma aannemen ? Heeft God ons nieuwe openbaringen meegedeeld?
Neen, met den laatsten der apostelen is de open baring gesloten. Kent de
Kerk aan een oud dogma een nieuwe beteekenistoe? Neen, aan het geheel
der openbaring wordt geen iota meer veranderd. Ais ontwikkeling van
het dogma zal qus enkel mogelijk zijn «un cteveloppement de notre
connaissance subjective du dogme, connaissance plus explicite de ce qui
est implicitement contenu dans Ie depot revele : voila done la seule
evolution qu'un catholique peut attribuer au dogme depuis I'age
apostolique ».
Tot hoeverre reikt die mogelijke ontwikkeling? « L'Eglise.ne peut
enseigner a ses fideles et imposer a leur foi que les verites reellement
revelees par Dieu ». « Le dogme peut englobertoutes les verites immMiatement revelees par Dieu et aussi toutes les verites mMiatement revelees
ou conclusions theologiques, ces dernieresayant des ramifications d'une
exuberante variete ». Of iedereen schrijver volgen zal tot in zijn verste
conclusies waar hij op het gebied van het eigenlijke dogma brengt.:
les faits dogmatiques (orthodoxie des ecrits, saintete. des hommes) les
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matieres disciplinaires, les regles de vie religieuse ... zou ik njet denken.
Toch meen ik dat hij het rechte ein!1 voor heeft en men logisch moet
voortredeneeren tot al degevolgtrekkingen waartoe hij komt. Neemt men
de eerste bJadzijden aan - en de waarheid ervan springt in 't oog - dan
moet men ook al het overige aannemen.
Dit werk zit stevig ineen in zijn streng scolastieken vorm : helder en
klaar, diep-doordacht, kernachtig uitgedrukt. P. Tuyaefts is een kalm
redeneerend hoofd en een voorzichtig denker. Wat hij vooruitzet stevigt
hij met soliede argumenten.
5. Hugon.

Had hij niet officeel den titel van < Meester in de godgeleerdheid »
we zouden hem gaarne aan den geleerden dominicaart hebben gegeven.
Hij draagt hem met eer. Dit nieuwe boek na looveel andere is er eell
nieuw bewijs van.
Het boek is verdeeld als voIgt:
1.
2.
3.
4.

Apen;u general sur I'Eucharistie.
La presence n~elle.
L'Eucharistie Sacrement.
L'Eucharistie Sacrifice.

«Selon Ie iangage de pieux mystiques, l'Eucharistie resplendit dans Ie
del de l'Eglise comme Ie solei! parmi les astres du firmament. » Het
heilig altaarsacrament is het midden punt, de levensbron bijuitmuntendheid. Mysterie van geloof, tevens mysterie van Hefde en bovennatuurlijk
leven. De Samaritaansche vrouw bij den waterput van Jacob waar ze,
door genade, de bron van 't « water dat opspringt ten eeuwigen leven»
vinden mocht bij Jesus die in persoon tot haar sprak : ik ben de bron van
't ware leven, was niet zoo gelukkig als wii, die tot den waren en blijvenden «waterput van Jacob » kunnen terugkeeren zoo dikwijls wij 't verlangen en putten mogen tot laving van onzen zielendorst. Wie er eens den
;goddeJijken smaak van heeft, weet hoe zoet het is er tel kens naar terug
te keeren geJijk de dorstige hert naar de frissche waterbron. 0 kenden
wij de gaven van God en wisten wij beter wie J:tij is die ons te drinken
aanbiedt! De christen leere het Sacrament der Hefde beter kennenom het
meer te beminnen. P. Hugon's boek diene to,t voorlichting van velen.
Diep ernstig is zijn studie.
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6 .. Prunel:
Al het goede dat we zeiden hooger over deze eours superieur de
religion mag herhaald over deze bijzondere deelen. Handelend over «la,
'Cause instrumentale d~s Sacrements. geeft schrijver de verschillende
'opvattingen weer. Wij hadden gaarne gezien dat hij zich uitsprak ten
voordeele van een of andere, en, liefst ten voordeele der «causalite
linstrumentale physique. die volgens de thomistische school en de meest
gezaghebbende zienswijze in de Kerk de voorkeur schijnt te genieten.
Ook deze boekdeelen zijn ten volle merkwaardig. Welk eenschat
van leering voor ontwikkelde geloovigen !
Het ware hier de plaats om een bijzonder hoofdstuk te wijden aan het
het vraagstuk der bekeering dat. den laatsten tijd met voorliefde is bestu<ieerd. Talrijke en zeer belangrijke studies zijn over dat vraagstuk verschenen en de litteratuur der bekeeringsverhalen groeit dllgelijks ~p.
Het argument der bekeeringen heeft ook zijn waarde in de apologetica.
Doch ons overzicht is reeds veel te lang.
Beshlit.

Aan studieboeken van apologetischen aard is dus geen te kort. De
jongste boekenmarkt is er rijk. van voorzien en in plaats van te jammeren
over gebrek staat men eer voor de moeiliJkheid om tusschen de vele de
beste keuze te doen.
'
, Met deze gedachte wilden we dan ons al te lang en al te drooghoewelonvolledig - overzicht sluiten. Vermits de belangstelling voor
hetgodsdienstig vraagstuk zoo levendig is gebleVen en er zoo groote
bedrijvigheid .heerscht bij aanvallers enverweerderS is het de plicht ook
voor de leeken zich de studie der ap6logetica wat meer eigen te makE!D.
Geen studie zoo nuttig en tevens zoo aantrekkelijk. Meer overhtiging door
meer kennis, meer durfkracht door meer ontwikkeling'zoudenonze katholieken allerbest van pas komen en moest het verweer wat meer weteristhappelijk en wat meer doeltreffend zijn, de aahval zou veel Iichter
gebroken worden en de schijntriomf der groot~sprekers zou van kortere;n
.duur zijn. Wij hebben allen op dit punt een zware verantwoordelijkheid'e'n
een grooten plicht. Want« Ie siecle Ie plus mala de n'estpasceluiquise
passionnepourl'erreur, mais celui quiilegligeetdeaaignela v~rite,.
(Lameitnais).
. M; ItPAUWELS', o. p;

BOEKENNIEU\\'S.

Dr K. ELEBAERS. Lief en leed uit Dagen van Lijden. A. De Wit, Brussel 1919.
Hoe dikwijls onder den oorlog, al mijmeren over dien ontzettenden
geesel, - waren onze gepeinzen ooit elders? ~ dachten we : als deze'
en gene, uit dit homerisch worstelperk terugkeeren, wat zullen ze dagen
aan een stuk, te vertellen weten, of geraken ze wei ooit uitgepraat ? Hoe
hoog stond onze verwachting op spanning; wat een vizioenen-gruwel zou
uit dien vierjarigen tocht • el mezzo del cammino ~ voor onze hunkerende
blikken opdoemen !
Doch ... 't viel meestal verkeerd uit : ze verhaalden weI, elk op zijn
manier zijn gevaarten, tragische, komische,. drolIige, droevige, alles
bont~wemelend door elkaar ; maar een grootsch Gesamtbild, een Dantesk
Helle-fresco werd het niet.
We zien nu pas in, dat we, hen die den oorlog meemaakten, te
hooge eische'l stelden. De tijd is nog niet rijp voor een literatuur, die leven
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zal, zoolang als de gedachtenis zelve aan dit wereld-konflikt. Niet, dat er
de schrijyers niet zouden zijn om de titanische gebeurtenissen in een
machtige synthesis op Ie lossen ; die zijn er wel- hier rijst al dadelijk
eyriel Verschaeve voor den geest - maar ze staan voor de afschuwlijkheid Van die hemeltergende menschenslachterij nog duizeJig-stom : 't gaat
hun, alsof ze een hamersiag op het hoofd gekregen hadden ; zij kunnen
nog maar niet begrijpen, hoe 't menschdom tot zulk kosmischen waanzin
kon worden gedreven ; nog bonst hun het hart in de keel; hun geest kan
niet overgaan tot rustig begrijpen en ordenend schiften; uit den baaierd
is nog niet opgegaan het Iicht van 't opperste schoonheidsvizioen ... Aileen
het genie is in staat, om het oorlogswee tot een blijvenden schoon he idstroost te herscheppen.
En dan nog, he eft meer dan een geniaal schrijver het niet aangedurfd.
Goethe stond midden in del;! coaJitie-oorlog, en toch, hoe machtig een
schrijver ook, in gansch zjjn c:euvre zoekt men tevergeefs naar een grootsche ooriogsvisie : aileen" Hermann und Dorothea» herinnert - daar is
immers sprake van menschen die voor de naderende Franschen de wijk
nemen - van heel verTe aan den oorlog. Of Goethe's zeJfzuchtig heeJ-enal-weibHch temperament ooit diep geroerd werd door het oorlogsweewas het op zijn tocht « nach Paris» niet, dat hij zieh, bij de beschieting
van Verdun, met zijn wetenschappelijke studien, laat staan fantazies,
onledig hield ? - bJijft nog steeds een open vraag. Laten we dus niet
langer uitzien naar 't geen nog niet kwam, eenvoudigomdat het nog niet
kon komen ; niet drenzerig zeuren over het gemis aan oorlogsliteratuurdie is er nog nergens - en intusschen vrede hebben met het vele degelijke
dat we reeds bezitten.
Geen kan gezelliger over den oorlog verhalen dan Dr. Elebaers. En
gemoedeJijker ook niet. Een reeks films trekken langs onze oogen voorbij:
kleine tafereeltjes, kleine voorstellingen van groote daden, volleven,vo!
kleur, vol pittige afwisseling, over allerlei oorIogsmenschen en gebeurte c
nissen, over wei en wee, zonnige dagen en bloedschemerige av-onden.
Aileen de blad-verluchting -ge vindt er vanalles: bloemen, vTnthten,
kogels, fietsen, honden, kikvorschen, nikkels-met-hollekerts, tot een ...
luis toe (maar zijn die beestjes niet heel wat in eere gestegen, sinds
Verschaeve het lied der luizen dichtte?) - kon gerust wegblijven: ze
doet toch al te kinderboekjesachtig aan ! Een aanirekkelijkboekje ;een
album vol keurige kiekJes op den ooriog; allerhande, in de bontste vef-
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scheidenheid. Al werd het werkje geschreven zonder ietterkundige bedoeling, van Iiteraire waarde is het heelemaal niet verstoken. Daar kan
menig vlaamsch schrijver een puntje aan zuigen !
We bewonderen vooral de stalen zenuwen van Dr. Elebaers, die
't hem mogelijk maakten, en dan nog ~ currente calamo ", zulke flink-afgewerkte paneeltjes te schetsen. Daverden rond hem de woelige tijden, zijn blik bleef klaar en zijn hand vast, zijn pen en kraste; zooals hij die
schetsen tOen schreef, mochten ze inderdaad onveranderd tot ons komen,
tOf getuigenis van 't onzaglijk lijden en de luttele vreugden uit die oerwilde jaren.
Bij 't overwegen van 't lief en 't leed uit den oorlog,gaat onze bewonc
de ring in spontanen drang, naar die heldhaftige strjjders, die ginder verzuchtten:
" Ons jeugd vergaat in rouw, maar draagt haar zege mee :
Want uit ons Jijden wordt ons vaderland herboren ...
en wachten wij intusschen nog altijd met hen, op 't bJijde " Exultet », dat,
na deze langslepende donkere-mettenweek, eindelijk, blij moge weergalmen, onder de lage gewelven van den duisteren tijd.
J. E.

Vijf Eenakters : Zomergloed, Ice-Party, Albumblad,
Een kusje van Nelly, Winterslaap door WILLEM
PUTMAN. Met omslagteekeningvan Modest Huys.
Drukker-uitgever : Lannoo-Maes, Thielt.
Voor dit boekje schreef de eeuwig-jonge pastor-van-te-Iande, en, at
stapt hii, ongebogen, Zijn tachtigsten verjaardag tegemoet, jongste van ons
allen, - was 't Vermeylen niet die 't zei in 1913, daarginds op dien heugelijken harm nevens 't Lijsternest? - een harteJijke inleiding. De
j~ugdige schrijver weet ermee, wat ook wij in zijn kunst bewonderen;
de fijnheid, de voornaamheid, en hetgeen wij graag zagen vergroeien tot
krachtiger mannelijker greep : de weekheid, de broosheid. Eigen persoonlijkheid wist WiJlem Putman nog niet heelemaal te ontbolsteren; hij is
nog hoofdzakelijk het kind van zijn lezingen. En dat hij, evenaIs Herman
Van Overbeke met zijn knappe tooneelstudies {( Eigen vlucht ~ en « Apostaat», weI meer dan eens en overigens wenschelijk ware, he eft gegrasduind in Ibsen, za! hij wei niet betwisten.
Va:ndaar ,- al is er ook in zijn werk niet een enkele Nora te bespeuren
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-:- die zenuwoverspanning, die snikheete broeikas-temperatuur, die
'. nevrose » bij zijn meisjes. Uw Hilda is me heel wat sympathieker dan
uw Nelly!
Wijd de vensters open, Will em Putman! - Laat de frissche l~telucht
aaiend waaien door uw werk; uw tooneeltjes tintelen van leven, sparkelen
van licht, - bizonder dat blij-wemelend lee-Party, dat plagerig snibben
tusschen broer en zus.
't Laatsiaapsterke ontwake nu ten vroegen morgen en vatte manhaftig
haar edele levenwekkende taak aan; Ge moogt haar vrij en vrank de
les lezen - of doet ge zulks niet in « Zonnegloed.» en «Albumblad » bijv.?
- omdat ge 't zoo fijn weet te draaien, zal zij gretig luisteren.
.
En dat ze eens eventjes glimlaeht, Waar zij - want onze vlaamsehe
meisjes zijn zeer bedreven in 't franseh ! - op bl. 65, zwart op wit,gedrukt ziet : ze « voelen beiden wat men noemt: du gene», zult ge haar niet
ten kwade duiden ; ze vergeet eehter dat ge hier moedwillig aan Beulemanseh-Belgiseh-Franseh doet. Verder werk van Willem Putman zien we
blij te gemcet. De uitgever verdient allen lof : hij heeft van die vijf eenakJ. E.
ters een keurig, handig boekje gemaakt.

Net Lokkende Leven door A. JURRIAAN ZOETMULDER.
Uitgegeven in 1919 bij de N. V. Uitgeversmaatschappij
v. h. Paul Brand te Bussum.
Een nieuwe roman - bekroond door het weekblad «De Nieuwe
Eeuw» - van dezen kathoiieken, even vruchtbaren als gevierden auteur.
Zijn eerste boek «In Retraite)} viel al dadelijk mee; daarop volgden
keer op keer ; « Nieuwe Wegen, het gelin van Herman Leyter », in twee
deelen; «De Verloving van Jaap Mennings» en « Geruineerden ». Het
succes volgde stap op stap. Van katholieke zijde eehter, werd - en te
reehte - meer dan een bedenking gell1aakt tegen deze werken. Was't, om
de kritiek van den overkant ook in zijn gareel te spannen - zij Jiep er a\
dadelijk in - dat de sehrijver meende te moeten offeren aan de vunzige
sll1aak-van-den-dag en enkele zinnelijke trekken, die gerust konden wegblijven, nog al zwaar aandikken ging? GeJukkig is de sehrijver ook van
die markt thuisgekeerd; zijn laatste boek is ten volle een medewerker
aan « De Beiaard • waardig.
Het lokkende leven ... « la grande tentaculaire " de ll1onster-pieuvre.
zoo meesterlijk door Hugo in zijn « Les Travailleurs de la Mer» besehreven.
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Siegfried Rumpke, een klein-steedsch organist, wordt het al langerhoe
schrijoender gewaar, dat hij in zijn duf milieu niet kan aarden. 't Stoot
hem daar alles, tegen de borst, menschen en zaken, menschen nog'tmeest.
Zijn lief!5te meisje Mathilde, inderdaad een pracht van een bruid voorhem,
maar ach te burgerlijk-bekrompen, vaH hem ook al tegen. Hij wil de
wijde we~eld in, om zijn muzikale gaven uit te buiten : te worden een
beroemdheid-van-den-dag !
Rode, een vriend van VToeger, die van 't lokkende leven eigenlijk
lilIes afweet, zethem aan tot het componeeren van een opera. HijzeU
schrijft het libretto: Die toile Amerikanerin, een nog a\ - om het heelec
maal euphemistisch te zeggen - ondeugende geschiedenis. Over aile gewetensbezwaren stapt Siegfried heen; «die toile Amerikanerin » wordt
volop een succes. Mathilde en haar tante wonen een uitvoering bij,
maar v\uchten al dadelijk, voor zooveel schaamteloosheid, den schouw~
burg uit. Siegfried breekt brutaal met Mathilde at, en komtterecht In de
armen van een kunstzangeres: Lilly Schonberg. Deze wordt zijn'vrouw
- hun huwelijk wordt ecbter niet kerkelijk ingezegend. Zal hem ott
't lokkende leven loon en ? Ze verlaten Holland en vestigen zich te Miln<:hen. Daar, in dit kunstfocum, hoopt Siegfried zich te kUnnen opwerken
tot een wereld-componist. De grillen van zijn vrouw, een verwen,d kind,
maken hem het leven tot een gedurige foltering. Rond dien tijd ontmoet
hij weer Rode, gelukkig, want hem aileen, meent hij, zou hij openhartig
zijn leed kunnen uitbiechten. Ook «Van Rode tobde over iets. Van Rode
was niet meer de luchthartige, door het leven verwende optimist die zich
sterk voelde, door zijn jeugd, zijn afkomst, zijn fortuin.
Maar dat van Rode hem oiet in 't vertrouwen nam, evenmin als Siegfried er toe kon komen om zijn hart uit te storten, bewees, hoe oppervJakkig en weinig waarachtig hun vriendschap gebleven was. Beider
trots en beider gehuichel van levensvoldaanheid was te krachtig, om voor
elkander te bekennen, dat de schijn verbleeken ging, dat onvoldaanheid en
teleurstelling hen met zijn walg voor hun tegetlwoordig bestaan begon te
vervullen. En zoo bleef de gulhartige, steunzoekende erkenning van hun
misrekening en ontgoocheling achter hun hoogmoedig samengenepen
lippen, terwijl de langdurige zwijgpoozen en verstrooide antwoorden
verrieden, hoe weinig hun diepst-innerlijke gep~inzen in overeenstemming
warenmetdesereene rust van het berglandschap. En toch waren er.telkens
momenten, waarop Siegfried zich zelf haast niet weerhouden kon zijn
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leed uit te klagen, of dat hij instinctief voelde, dat van Rode zou spreken,.
Doch hetgebeurde niet. lets dat machtiger was dan hun verlangen, leek
op 't beslissende oogenblik zich tegen elke confidentie te verzetten. Nog
was het vertrouwen niet gerijpt, het verleden van wufte oppervlakkigheid
en cynische genotzucht belette het geloof in elkanders betere geaardheid )}
(bIz. 188 en vlg.) Bij geen van beiden komt het tot eenbelijdenis van het
heimelijk leed, dat hun ziel doorschrijnt. Daarop gaat Rode voor onbepaalden tijd op reis. Ondertusschen ontmoet Siegfried in Dachan, den
kapelaan Grabinger, welke met hem te Regensburg de kerkelijke muziek
studeerde. Langs den wegel der muziek, weet deze hem, stapje voor
stapje, tot de breede heirbaan der waarheid terug te leiden. Rode duikt
weer op ; ditmaal om Siegfried mede te deelen, dat hij de wereld de brui
geeft en monnik wordt. Lily kan het bij haar tobbenden man niet langer
uihouden ; zij laat hem in den steek en is weer de wijde wereldin! Uit
Holland komt de tijding dat Mathilde op haar uiterste ligt ; Siegfried ijlt
er heen. « En toen hij de kamer binnen en vOOr het bedgetreden. was,
waarop door een Hoers van niet te weerhouden tranen, hij de uitgemergelde
gestalte van Mathilde ontwaarde, wierp hij .zich op zijn knieen voor de
legerstede, begroef zijn gezicht in de "takens. Zijn lichaam schokte in
krampachtig gesnik, hij beet zijn tan den in de onderlip tot bloedens
toe om zijn verdriet, zijn schaamte, zijn wroeging niet uit te
jammeren.
« Thilde, lieveling, wat ben ik stecht geweest ! kreet hij versmoord.
Maar zacht streelend beroerden Thildes smalle, wasblanke vingers
zijn donkere, verwarde haren.
• Arme Sieg, arme lieve jongen ; dat we elkander zoo weer moeten
zien »klaagde haar fluisterstem, met een wonderlijk teere, melodieuse
trilling.
Doch hij weerde af.
• Beklaag me niet Iiefste. Ik heb je meelij niet verdiend. Maar 0, als
je zoudt willen vergeven, wat ik tegen je misdaan heb en ik nooit meer
goed kan maken, snikte hij vertwijfeld.>
« Mijn jongen, zei ze enkel, mijn lieve, .lieve jongen ».
Hij waagde het to en naar haar op te blikken en zag haar oogen vol
innigheid en liefde. Een diepe ontroering greep hem.
. .
.
..,
Thilde, dat ik terug gekeerd ben op de gooie weg, ik heb 't aan jouw
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gebeden te danken, dat weet ik zeker, maar er is nog iemand, die je
gebed zoo noodig heeft, liefste ,).
« Heb ie haar lief, Sieg > ? vroeg ze nauw hoorbaar.
« Ze was m'n vrouw, Thilde ».
Even was er een zwijgen. Toen zei hij :
« Nu, nu het te laat is, weet ik, dat jij de eenige ben, die ik waarachiig Iiefheb .. , Al het andere Is een afschuwelijke waan geweest, die een
()ntzettende verantwoording op me heeH geladen ».
«We zullen saam vool' haar bidden, Sieg»
Zijn handen rustten in de hare, zijn oogen brandden op haar bleeke
gezicht met het moordende koortsblosje, hingen aan de zacht prevelende Iippen, die hun laatste gebeden spraken. In benauwde verzuchtingen
bad hij mee. En toen was het, of het chaotische toekomstduister van een
week en de weg klaarde dien hij te volgen had. Maar niet voerde hij hem,
zooals zijn innerlijk verlangen hemsoms had doen hopen, naar het witte
klooster op den eenzamen berg, waar Van Rode zoo geJukkig was geweest een wijkpJaats te vinden. Hij wist nu twijfelloos zeker, dat zijn roeping elders lag en dat de moeilijkste taak op zijn schouders rustte om de
verlorene terug te vinden en te voeren naar het Huis-met-vele-woningen.
Hij besefte dat hij terug moest in de wereld, die hij verfoeide». (bl. 248
en vlg.) De jaren gaan. Op een avond vindt Siegfried, Lily terug in een
tingeltangeJ van het verdachtst allooi, en • quantum mutata ab ilia! ..
Zij is geworden een verslenste, wanhopige, aan de morphine-verslaafde
vrouw. Siegfried weet haar te overreden en mee te tronen naar een sanatorium, waar zij, tenminste naar de ziel zal genezen. En het boek sluit
op dit tafereeitje :
« Voor het hooge venster van Bogners atelier stond· Siegfried te staren
in den dalenden nacht.
WaI zou het leven hem brengen? Ais de straling van morgenrood
deed hem het nagloeien aan van den zonondergang. Hij sloat de oogen.
Geluk? Roem? Hij maakte een vaag afwerend gebaar. Wat God voor
hem beschikte, zou hij dankbaar aanvaarden. Eens had hij in jeugdigen
overntoed gemeend, op eigen kracht steunend, zijn gelukte kunnen veroveren. Hoe deerlijk had hij gefaald! Nu wilde hij zijn de eenvoudige,
nijvere dienstknecht, dankbaar voor het loon, dat hem zou worden toebedeeld.
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En in kinderlijk, ootmoedig vertrouwen zou hijdenweg gaan, dien
God hem openbaren zou ». (bIz. 273,
Als we nu van dezen roman getuigen: dat hij architectonisch-flink
ineensteekt; - de gave der compositie, bleek Zoetmuider, al van in zijn
eerste boek, onder den dnim te hebben - dat de psyche van elk der personages rag-fijn uitgesponnen werd ; dat de schrijver ervan - al grijpt hij
ter verpoozing van literair werk ook gretig naar 't penseel - zich necgens laat verleiden tot het schilderen van tafereeltjes, weI heel keurig oJ)
hun-eigen-zelf beschouwd, maar die niet passen binnen 't kader van 't verhaal ; hebben wij er dan niet op gewezen, dat onze literatuur met A. Jurriaen Zoetmulder inderdaad, een talentvol schrijver rijker is geworden
en katholieke lezers een flink boek te meer op hun leestafel kunnen
aantreffen ?
Zullen we nu gaan tornen aan dit of geen bedenkelijk woord-fabrikaat? of onze verwondering uitdrukken voor het soms grillig omspringen met de syntaxis? 't Ware even mal, als 't zoeken naar een cent
op een hooischelf.
Zoo bont als Siegfried heeft Zoetmulder het met zijn vroeger werk
niet gemaakt ; wij zijn er nochtans bJijde om, dat hij met zijn laatste boek,
een ander pad insloeg; ethisch en esthetiseh heeft· zijn werk er op gewonnen - kon het leven hem tot een mooier taak verlokken ?
J. E.
«

Louteringsvuur)} door DIRK VAN

SINA (Drukkerij
Buschmann. Antwerpen - 1920). - Oorlogsverzen.

Niet eens hoort ge 't kanon er in bulderen; niet eens hoort ge den
vijand vernoemen. Wat moeten de kamer-strategen raar opkijken! Want
oorlogspoezie is toeh wei trommelgeroffel en victorie-ge2.wets en haatgebulder ! ? Zoo klinkt toch, zwaar van wapengekletter, elk offici eel gedicht
op den moed der dappere krijgers ... van verre gezien.
Maar dit is nu geen offici eel gerammel. Het is poezie. Het komt
geborreld uit de diepe Jagen van een menschen-ziel staande vaar het ontzagJijk wee; het klaagt en het kreunt, het zingt, met strakgespannen
jeugddrift, daar, dieht bij de kraters waar de dood voorbijsliert.
Ontheiligt niet die stille zangen van een onzer sehoone « jongens »
met de profane vingers van uw soldateske potsierlijkheid.
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0, met gekromden rug gedoken.
Gedachtloos turen in zijn hoI
En voelen hoe er iets gebroken,
In rouwend herte - lij<;lensvol,
En' daar bevinden voor zijn klagen
En wee, dat pijnlijk moede schreit,
Te zijn spijte Wijsheid fier behagen,
Slechts vleeschlijk zwak, een mensch die lijdt (bl. 19)
Oat is wat meer dan te-wapen-gehuil. Een mensch die lijdt; een jongen, met schoonheidsidealen en liefdedroomen, die verpletterd ligtonder
't werk van haat. Hij loopt en doolt aIleen, dragend in zijn hoofd he rinnering aan verre geliefden, en voelt zoo logfataal de gruwbere tijden voortschokken, droef
In dof wijdopene oogen
Het zilte eener traan ...
De dagen zijn vervIogen ...
De dagen zijn vergElan ... (bl. 27)
En huiverend heeft hij naast hem de veIe makkers zien val\en en heeft
gesidderd «om schuimbleeke angst van dood • (bl. 41). Maar kloek is hij
gegaan «toen bloeiden boetebloemen op beproevingspuin ~ (bl. 47), het
woord indachtig van E. Psichari : « Levons-nous, allons vers 1a douleur et
vers Ia mort». Er bIeef maar een vizioen zweven voor zijn oogen :
Wees streng voor u zelf en ken slechts in 't strijden
De stem van uw wit en de wet van uw pJicht (bI. 21).
Zoo heeft het vuur hem gelouterd en gebracht, triomfantelijk, boven
eenzaaamheid en Jijden en dood bij 'tAlwezen, de Vreugde en het Leven,:
Al weegt Uw beker nog zoo zwaar in mijne hand,
Zal 'k U niet blijde danken toch voor al mijn Jijden,
Want ziet Gij niet, mijn God, door kale doodenland,
Mijn ziele - tred voor tred - steeds nader tot u schrijden? (bl. 57)
Na mag men komen beweren dat Van Sina soms wei een aardig loopje
.neemt met de syntexis ; dat hij mannelijke naamwoorden weI eens durft te
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vervrouwelijken; dat het rythme van tijd tot tijd hinkepinkt" .. ik houd
staandedat we in dit «Louteringsvuur. te doen hebben met zuiver en
eeht lyrism.
O.! die jonge kunstenaars uit den wereldkrijg! Daar is in hen een
gloed ontbrand die u meevoert naar onweerstaanbare zielontroering. Wie
dat niet voelt mag zijn hoofd nemen tusschen zijn handen, strak voor zieh
uitzien en, zelfverwijtend, zieh afvragen : « wat seheeit er mij dat ik in die
hoog-diehterlijke stemming ziet gerakeri kan ? »
Op den omslag van zijn !ieve bundeitje heeft de diehter een teekening
aangebraeht: een maslieve krijger, zwart, den helm op 't hoofd, met daar
rond een bloedige aureool; 't geweer v6Mhem; de bajonet daarop ; de
handen heffen boven de bajonet een doornenkroon die hij zoent, hartstoehtelijk, wijl de oogen turen in verre verten. Oit beeld blijft me bij, als
het symbool van de vele jongens die 'k gaan zag, door het louteringsvuur, prevelend het gebed van Dirk Van Sina :
Mijn God! ik vraag U.. ,
Oat in mijp ziel, sereen, dit forsch en fier genieten
Oer gouden glorie oogst met wijd gebaar gemaaid,
Om angst en afsehuw, die zieh rill end breidlen Iieten,
O'oneindige Einders toe mijn zegekreet gekraaid. (bl. 52)
KAREL ELEBAERS.

VOOR ONS ONDE RWIJ S.

4e Vervolg.

1375 Boccaccio t
* Reinaert II
1376 De Zwarte Prins t
1377 Eduard III t . Richard II voIgt hem op.
De Ciompi' s te Florence.
- Paus Gregorius Xl keert uit Avignon naar Rome terug.
1378 Het Schisma ; Rome en Avignon.
Te Parijs wordt vertoond : « La prise dejerus alem ~.
Lorenzo Ghiberti wordt geboren.
Jacopo della Quercia word! geboren.
1380 Thomas it Kempis wordt geboren.
Noorwegen met Denemarken vereenigd tot 1814.
Karel VI wordt koning van Frankrijk. De partijen Bourgondie en
Orleans Armagnac.
Moskou begint de andere Russische Staten te overvleugelen.
Schilder Wilhelm bloeit in Keulen.
John Wiclif vertaalt den Bijbel in het Engelsch.
1381 Oprichting der eerste Fraterscholen in den geest van Geert Grote.
De Turken veroveren Monastir . .

VOOR ONS ONo'ERWIJS
Opstaridvan Wat Tyler.
Jan van Ruysbroeck t.
1382 Philips v. Artevelde t Roosebeke.
De Tiutaren branden Moskouaf.
De Turken veroveren Sofia.
1384 Lodewijk van Male t
..
Philip de Stoute huwt met Margaretha van Vlaandereri. Zoo kifJgt
hij saam Vlaanderen; Fransche Comte en Artois,
john Wiclif t
1385 Portugeezen en Engelscheil verslaan Costilie te Aljubarrota:.
1386 Slag van Sempach. De Zwitsersche dnafhankelijkheid verzekerd.
De Univeisiteit van Heidelberg wordt gesticht.
De Dom van Milaan wordt begonnen.
Willem Beukelszodn verbetert het haringkaken.
1387 Lithuanie bekeerd tot het christendom.
.
Fra Angelico wordt geboren.
1389 Slag van Falkoping.
Slag van Kossovo.
Gerson . « Sermons Fran-rais » 1389-1414.
1390 Christine de Pisan . « CEitvres diverses » 1390-1429
Chalicer .. « Cantorbury Tales~
1391 «Gesellen vanden Spele » te Kortrijk.
1393 De Turken veroveren Tirnovo.
1394 Passiespel vertoond te Deventer.
1395 Slag der Clans te Perth.
1396 Albrecht trektop tegen de Friezen en onderWerpize.
Slag van Nicopolis.
Genua wordt Fransch.
Willem van Hildegaersberch: « Van der Wrake Godes ».
Gesellen spelen op de markt te Arnhem.
1397 Gian Galeazzo Visconti hertog van Milaan.
Richard II begint in Engeland zijn despofische regeering.
Willt!m van Hildegaersberch .. « Van dec Reketiinghe ".
1398 Gutenberg wordt geboren.
Wagens bij de processie te Antwerpen, waarop stommevertooningen
worden gegeven.

596

VOOR ONS ONDERWIJS

]399 Engeland staat op tegen Richard II. Hij ~ordt vermoord en opgevolgd
door Hendrik IV.
Het kapittel van St-Salvator te Utrecht verbiedt, op straffe van
wegjagen, aan rector en scholieren, nog langer door dansen en spelen de kerk en de graven der heiligen te ontwijden.
Lucca della Robbia wordt geboren.
1400 * De eerste watermolens in Noord-Holland.
* Hubert en Jan Van .Eyck vinden de olieved uit.
Keizer Wenceslas wordt door de keurvorsten afgezet en opgevolgd
door Rupert, Paisgraaf van den Rijn.
Owen Glendoweren de Welsche boeren.
* Het huis der Medici komt met Cosimo op den voorgrond te
Florence.
Lubeck bouwt eenkanaal tusschen Noord~ en Oostzee.
De Limburger kroniek sluit at.
Chaucer t.
* Abele spelen : • Esmoreit ~ en « Lanseloet ~.
De oudste rederijkerskamers in Zuid-Nederland vindt men te Antwerpen.
De « Verrisenisse» wordt vertoond te Antwerpen.
1401 Om de Lollards uit te roeien stemt het Engeisch Parlement: « De
Hreretico comburendo ».
Kues wordt geboren, de latere Kardinaal Cusanus.
Masaccio wordt geboren.
Van 1400 tot 1450 worden de c cliansons de geste » in proza gezet.
De « Verrisenisse» wordt vertoond in den Haag.
1402 jan Huss wordt deken van de Praagsche Universiteit.
Gian Gahiazzo Visconti t.
Historische volksliederen in Duifschland : o. a. c Die Thaten Stortebekers ».
Patentbrief van Karel VI aan de « Confreres de Ia Passion :t voor het
opvoeren der mysterien te Parijs en omstreken.
1403 Peking wordt Chineesche hoofdstad.
1404 Philips van Burgondie f. Jan zonder Vrt!es voIgt hem op voor
VIaanderen. Anton van Burgondie regeert over Brabant en Limbu,rg.
en Willem IV IJverHenegouw.
Gerson: c Plaidoyer pour l'Universite •
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1405
1406
1407
1408

1409

591

Te Ghistel wordt vertoond « de Offerande van de 1II Koningen • door
de « ghesellen van den koore •.
De Hongaarsche kamers komen voor 't eerst bijeen.
Lorenzo Gniberti begint zijn arbeid.
Fra Philippo Lippi wordt geboren.
De St-Georgs Bank wordt opgericht te Genua.
* Willem van Hildegaersberch t
.
In de uitnoodiging tot het Schutter~feest van St JorisgiJde te Oudenaarde worden prijzen uitgeloofd voor de « compagnie qui venra de
cite, de bonne ville fermee ou privilegiee, et fera Ie plus bel jeu et
esbatement sans vilonnie ».
Universiteit te Leipzig gesticht.
Concilie van Pisa.
Te Thielt wordt opgevoerd • De Passie vanSt-Aechten ».

,-,
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EEN ENGELSCH VOLKSLlEO OP
DEN SLAG DER GULDEN SPOREN

In «A Glance at the Soul of the Low Countries », staat
bIz. 29 een kleine belofte geboekt, waarvan ik me toch eindeJijk
kwijten moet.
Het geldt « the Song on the Flemish Insurrection».
Het lied komt voor in den schaars verspreiden en hier te
lande volslagen onbekenden bundel « Political Songs of England,.
from the reign of John to that of Edward II, edited and translated bij Thorn. Wright, of Trinity College, Cambridge» (1)Verder werd het overgenomen o. a. in Ritson's,« Ancient
Songs» en in BOddeker's «Altenglische Dichtungen. Wright
legde de hand op het voor ons zoo merkwaardig gedenkstuk in
(1) London, Camden Society, 1839 pp. 187-195,
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het British Museum. Daar berust het onder de handschriften,
als M. S. Harl. no 2253 fol. 73 V O of the Reign of Edward II.
Dit handschrift dagteekent vah de 14e eeuw, en is afkomstig
uit de abdij Leominster, Herefordshire.
De taal is Zuid-Engelsch; de versvorm werd bestudeerd
door Schipper in zijn « Englische Metrik ». (1)
't Is duidelijk dat het lied 6f in dezen zijn gevestigden
vorm 6f in een meer voorloopigen ontstaan is onmiddellijk na
de gebeurtenissen daarin bezongen; althans heel zeker v60r
Zierikzee (1304) - want van dezen slag wordt niets vermeld ;
en van toen af trouwens ging 't getij aan 't keeren. Ondanks
tel kens weer herhaalde Vlaamsche voordeelen, en ondanks
de hulp der Engelschen, die een beetje te laat en een beetje
dunnetjes kwam, begon de Groeninger wapenglans stilaan
te tanen.
Deze Song is des te merkwaardiger daar hij de eenige
Iyrische uiting is, door de toenmalige literatuur over de
vermaarde Vlaamsche zegepraal opgeteekend. In onze eigen
taaJ hebben we uit dien tijd niets anders dan de Excellente
Chronikeen 't verhaal van Lod. van Velthem, in zijn « SpiegheJ
Historiael }).
Aantrekkelijk voor de schare was dit Engelsch gedicht,echt
een vertolking van de vreugde in den Engelschen handelsgeest
gewekt door de Vlaamsche overwinning, die het land van Yper
en Gent moest vrijwaren voor Fransche overheersching en
ruoest openhouden voor Engelschen invloed. Deze was in de
jongste jaren snel verhoogd, vooral sinds 1299 en 1300 Koning
Edward I in Vlaanderen verblijf hielden ook Brabant bezocht,
waar zijn dochter Margaretha hertoginne was.
0) I, 303.
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Na de.n g"rooten slag van 11 JUIi 1302 zonden de Vlamingen
dan ook bericht naar den Engelschen Koning:
Ten Conine van Inglant was geseten (1)
Oat tie Fransoyse waren geseeten. (2)
Den bode heeft hi weI ontfaen ;
Ende dede daer gebieden saen :
Oat men die Vlamine deliberere
Al Ingelant dore van alre dere (3)

Aan deze Vlaamscheboodschap zal, meer dan waarscliijn]ijk~ het Engelsch gedicht zijn ontstaan te danken hebben.
AI de gebeurtenissen in den «Song» vermeld zijn historisch : Van den eersteri onraad in Brugge tot de gev(l.ngenzetting
van's Graven zone Robrecht, te Parijs; met daartussche.n-in
to~sp~lingen als die op den Anti-Paus doo~ Philips den SGhoone
-opgezet in iijn verbolgenheid over Bonifacius' b~faamde bulle.
«Unam Sanctam »,
Nog jn een ander opzicht is de inhoud merkwaardig ; dit
lyrische brok geschiedenis brengt ons immers ook een teekenend
geval van volkerenpsychologie: Hoe gruwelijker de vijand
wordt toegetakeld, des te blijder natuurlijk het lied en het leed
vermaak. En toch, onze Vlamingen, dje. hlJ.n kerelsliederen
-dichtten en daarlllee bewezen wat ze in het volkslied vermochten, voelden zich (~oor hun. weergalooze zegepraal nie.t
"zoobijzonder bezield, wijl de EngeJschen, die tegenover It ge(1) Bekend gemaakt.

(2) Vertrokken.
(3) Van al. wat hen deerde. Historiael IV· Boek Cap. 43.

uit Lod. Van Velthem: Spieghel
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beurde v,eei nuchterder stonden, den jubeltoon aansioegen bij
monde van een begenadigd volkspoeet, die dan ook in zake
ruwheid van zeden hartelijk meevoelde met zijn yolk en
zijn tijd.
Hebben we hier voor onze respectievelijke geschiedenis
een oorkonde van belang, naar den vorm is het stuk zoo
merkwaardig dat zijn literaire beteekenis, in 't oog gehouden wat het volkslied in Engeland zoowel als elders in Germaansch Europa toen leverde, moeilijk te hoog kan worden
aangeslagen. De boven aangemerkte grofheid van zeden wordt
hier als 't ware omdoezeld door Iiteraire bedrevenheid. Wat
een gezonde speling van volkshumor, wat een springlevend
rhythme, wat een rijmenweelde, en wat een inslaande zetten ! Wat
een behendigheid ook om in ieder van die lange strop hen tweemaal 200'n sympathischen greep te doen, voor den oogenblikkelijken indruk zoowel als voor 't bestendigend geheugen, met
dat kortere vers, waarbij dan de zanger, die voorzeker zijn
speelman bijhad of meteen zelf de vedel hanteerde, de tel kens
weer joviaal terugkeerende strijkage niet mocht vergeten.
*

In de vertaling werd gepoogd zoo trouw als 't kon het
Enge]sch naar inhoud en vorm tot zijn recht te doen komen.
Een paar verklarende nota's zullen wellicht voor velen
niet overbodig wezen, en gaan dan ook hier voorop :
Strophe 8 : «Par la goule Dei» beteekent letterlijk :
door den strot van God, of liever nog : Door den muil Gods.
Zie Godefroid, in Vo gole.
Strophe 9 : « Nus ne terum en vie chanoun ne moyne » =
«We zullen noch deken noch monnik in 't Ieven laten ».
- Sesoyne : zal weI een verbastering wezen voor Suziane :
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dat gedeeJte van Perzie dat als provincie van keizer Alexanders
Rijk aldus werd geheeten naar Suza, de hoofdstad ..
- De slotverzen willen duidelijk een voorspelling zijn.
Ze beduiden : Frankrijk moet inhet Vlaamsch geval niet op
Engeland rekenen. Wei integendeel : het lied waarschuwt dat
Frankrijk in den eerstvolgenden Engelschen koning een sierken
vijand zal vinden. Dat kWam niet uit : Edward II (1307-1327)
huwde met Isabella van Frankrijk, en was te zwak om tegenover het buitenland op te treden. Maar Edward III (1327-1377)
ontketende in 1337 tegen 't land van zijn moeder den Honderdjarigen oo-rlog.
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1.

Lustreth, lordinges, bothe yonge ant oIde,
Of the Freynshe-men that were so proude an,t bolde,
Hou the Flemysshe-men bohten hem ant solde
upon a Wednesday.
Betere hem were at home in huere londe,
Then for te seche Flemmysshe by the see stronde,
Wharethourh moni. Frenshe wyf wryngeth hire honde
ant singeth weylaway !

2.

The kyng of Fraunce made statuz newe
In the lond of Flaundres, among false ant trewe,
That the commun of Bruges ful score con a rewe
ant seiden amonges hem;
« Gedere we us togedere hardilyche at ene,
Take we the bailifs by tuenty ant by tene,
Clappe we of the hevedes an oven 0 the grene,
ant caste ne y the fen. »

3.

The webbes ant the fullaris assembleden hem aile,
Ant makeden huere consail in huere commune halle,
Token Peter Conyng huere kyng to calle,
ant beo huere cheventeyn.
Hue nomen huere rouncyns out of the stalle,
Ant c10sedenthe to un withinne the walle;
Sixti baylies ant ten hue maden a-doun falle
ant moni another sweyn.

4.

Tho wolde the bayJies, .that were come from Fraunce,
Dryve the Flemishe that made the destaunce
Hue turnden hem ayeynes with suerd ant with launce,
stronge men ant Iyht.
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1. Luistert, heerschappen, jonge zoowel als oude,
't Is over de Franschen, de stoute en de boude,
En over de Vlamingen dat ik u wi! onderbouden.
't Is gebeurd een Woensdag.
Beter was 't den Franzosen te huis in bun landen
Dan op hun wandeling Jangs de Vlaamsche stranden.
Nu zitten bun vrouwen te wringen haar banden
En te zuchten wee en ach.
2. De Koning van Frankrijk verscherpte zijn wetten ;
Geen Vlaamsche trouw kon zijn Fransche sluwheid beletten.
Maar dat begon te Brugge kwa bloed te zetten,
En daar ging het parool :
« Laat ons allen eendrachtig sterkte krijgen ;
We zullen de baljuws bij dozijnen leeren zwijgen,
Hun hoofden op stadsplein aan de pieken rijgen,
En ze smijten in de riool. »
3. De weyers en de voIders vergaderden allen,
Ze sloegen raad in hun kameraadschappelijke halle,
. Ze kozen Pieter de Coninck, tot ieders gevalle,
Om hun leidsman te zijn.
Ze namen hun paarden uit de stallen,
Ze sloten de stad af binnen de wallen;
Tachtig baljuwen kwamen te vall en
Op 't wraakfestijn.
4. Maar de Fransche baljuwen, die tegenhaaiden,
Joegen achter de Vlamingen die oproer zaaiden.
Doch de kerels f1ink met de zwaarden maaiden
Ook zonder riddervaan.
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Y telle ou for sothe, for al huere bobaunce,
Ne for the avowerie of the kyng of Fraunce,
Tuenti score ant fyve haden ther meschaunce
by day ant eke by nyht.
5.

Sire Jakes de Seint Paul y herde hou hit was;
Sixtene hundred of horsmen asemblede 0 the grass,
He wende toward Bruges pas pur pas,
with swithe gret mounde.
The Flemmyshe y- herden telle the cas;
A-gynneth to clynken huere basyns of bras,
Ant al them to-dryven ase ston doth the gJas
ant fellen hem to grounde.

6.

Sixtene hundred of horsmen hede ther here fyn
Une leyyen y the stretes y-styked ase swyn ;
Ther hue loren huere stedes, ant mony rouncyn,
thouch huere oune prude.
Sire Jakes ascapede by a coynte gyn
Out at one posterne ther me solde wyn,
Out of the fyhte hom to ys yn,
in wei muchede drede.

7.

To the kyng of Fraunce y-herde this, anon
Assemblede he is dousse pers everuchon, '
The proude Earl of Artoys ant other mony on,
to come to Paris.
The barounsof Fraunce thider conne gon
Into the paJeis that paved is with ston,
To jugge the Flemisshe to bernen ant to sIon,
thourh the flour-de-Jis.
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Ik zeg u voorwaar, met al dat praten,
En aldat van hun machtigen Koning taten,
Mochten vier honderd Franschen hun ziel binnenhalen,
Dien dag, bij zon en maan.
5. Sieur Jacques de St. Poll hoorde 't vertellen ...
Zestien honderd ruiters zou hij bestellen,
En inderhaast naar Brugge snellen
met zijn talrijk heer.
Maar bij de Vlamingen begon 't geval te lekken ;
Aan 't klinken sloeg 't bronzen onraadsbekken :
't Wa3 de oproep om de vijanden te nekke;n
Steendood ter neer ...
6. Zestien honderd ruiters, eedlen en fijnen,
Lagen in de straten gekeeJd geJijk zwijnen ;
Bij hun rossen zei de Vlaming : ge zijt de mijne.
Zoo viel de trots ...
Sieur Jacques ontsnapte door looze treken
Langs de achterdeur van een wijnkroegkeuken ;
En hij is in een adem naar zijn Frankrijk ontweken
Den Vlaamschen knods.
7. Toen de Fransche Koning dit alles hoorde
Sprak hij tot zijn twaalf pairs de schoonste woorden.
De eedle graaf van Artois zond om zijn consoorten.
« Naar Parijs » ktonk't devies.
De baroenen van Frankrijk kwamen er henen,
Naar 't paleis zoo rijk geptaveid met steenen,
Om te beramen hoe men de leeuwen ZOU kleenen
Door de fleur-de-lis.
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8.

Thenne seide the kyng Philip, « Lustreth nou to me,
Myn earles and my barouns gentil and fre,
Goth, faccheth me the tray tours y-bounde to me kne
hastifliche ant blyve.
Tho suor the Earl of Seint Poul : ({ Par la goule Dei,
Te shule facche the rybaus wh~re thi wille be,
Ant drawen hem wilde hors out of the countie
by thousendes five. »

9.

«Sire Rauf Devel , sayth the Earl of Boloyne,
Nus ne lerrum en vie chanoun ne moyne,
Wende we forth anon ritht withoute eny assoygne
ne no Iyves man.
We shule flo the Conyng ant make roste is loyne ;
The word sha! springen of him into Coloyne,
So hit shal to Acres ant into Sesoyne,
ant maken him ful wan. »

10. Sevene earJes ant fourti barouns y-tolde,
Fiftene hundred knyhtes proude and. swythe bolde,
Sixti thousent swyers amonge yunge ant olde,
Flemmishe to take.
The Flemmishe hardeliche hem come to yeynes ;
This proude Freinsshe eorles, huere knyhtes and huere
[sweynes
A-quelleden ant siowen by huiles ant by pleynes
al for i1Uere kynges sake.
11. This Frenshe come to Flaundres so Jiht so the hare;
Er hit were mydnyght hit fel hem to care;
Hue wereloht by the net so bryd isl.n snare,
with rouncin and with stede.
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8. Koning Philips redevoerde ... ,t Begon hem te duistrerl ...
Mijn ridders, mijn baroenen, wilt naar mij luistren';
Gaat, haalt mij de verraders, gebonden in kiuistren ;
Haastig aan 't werk.
Toen zwoer par La gouZe Dei de Graaf van St. Polen:
We'zullen zekrijgen, de raoauwen, waar ze ook dolenr
En ze trekken met wilde paarden uit htin hoJen
Vijf dilizend sterk.
9. Sieur Rauf Devel, sprak de ridder van Boonen,
Nus ne [errum en vie chanoun ne moyne,
Laat ons dadelijk beginnen, zonder verschoonen,
Geen man blijft gespaard.
Wij zullen de Coninck tot asch laten smeulen ;
De mare zal vliegen tot ver boven Keulen,
Tot Acres en tot de streek van Seseulen,
Een roem zijner waard.
10. Zeven graven en, goed geteld, veertig baroenen,
Vijftien honderd ridders met hooge blazoenen,
Zestig duizend man, oude en jonge koenen,
Moesten Vlaanderen sIaan.
De Vlamingen kwamen ze weIgezind tegen,
Al die Fransche graven en ridders gedegen,
Die Jangs heuvleri. en weiden hun legerplaats kregen
Onder's konings. vaan.
11. Zoo liepen de Franschen naar Vlaandren als hazen ...
't Werd middernacht toen ze merkten, de dwazen,
Hoe ze waren geraakt in de Vlaamsche mazen
Met man en ros.
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The Flemmishe hem dabbeth 0 the het bare;
Hue nolden take for huem ramsoun ne ware;
Hue doddeth of huere hevedes, fare so hit fare,
ant thoreto haveth hue nede.
J2. Thenne seith the Earl of Artois «Y yeIde me to the,

Peter Conyng by thi nome, yel thou art hende. and free,
That y ne have no shame ne no vyUe
that y ne be noud ded.»
Thenne swor a bocher « By my leaute !
Shalt thou ner more the kyng of Fraunce se,
Ne in the toun of Bruges in prisone be,
thou woIdest spene bred. »
13. Ther hy were knulled y the put-faIle,
This eorles ant barouns ant huere knyhtes aile,
Huere ledies huem mowe abide in boure ant in halle
welle longe.
For hem mot huere kyng other knyhtes aile
Other stedes taken out of huere stalle.
Ther hi habbeth dronke bittrere then the galle,
upon the drue londe.
14. When the kyng of Fraunce y-herde this tydynge,
. He smot doun is heved, is honden gon he wrynge,
Thourhout al Fraunce the word bygon to springe;
wo wes huem tho!
Muche wes the sorewe ant the wepinge
That wes in a1 Fraunce among oIde ant y ynge:
The meste part of the lond bygon for te synge
« alas! and weyJaiwo ! »
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De Vlamingen stropten dicht nu de netten ;
En ze groeten telkens, bij 't hoofdenpletten,
Met hun zwaren knods.

12. Toen smeekte de Graaf van Artois: Ach, doe me nfet srteven,
Gij die heet Pieter de Coninck, ik zal u geven
AI wat ge wilt, maar laat me toch leven,
Sla me niet dood !
Toen zwoer daar een slachter : Wees niet bange,
Niet lang zult ge naar uw Franschen koning verlangen,'
En evenmin houden we u in Brugge gevangen,
" .
Want dat kost brood!
13. Daar werden ze allemaal in den dieperik gelaten,
Die graven en baroenen en ridders verwaten ...
Hun vrouwen zaten te schreien, zoo lang verlaten
in haar eenzaam nest.
In hun pJaats hoeft nu de kQning andere vazallen
En andere paarden uit andere stal1en.
Wat heeft Sire gedronken bittere galle
Vit het droog Vlaamsch gewest.!
14. Toen den Franschen Koning zijn oogen opengingen.
Zakte zijn hoofd, en hij zat zijn handen te wringen.
Over heel Frankrijk ging een rouwmare zingen :
Wee dien Vlaamschen dag !
Jammerlijke droefheid ging aan het klagen
Heinde en verre, onder jongen en ouden van dagen ;
Waar men ook wijlde, men hoorde gewagen
Van wee en van wach !
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J5. Awey, thou yunge pope! whet shal the to rede?
Thou hast lore thin cardinals at thi meste nede
Ne keverest thou hem nevere for nones kunnes mede,
for sothe y the telle .
. Do the forth to Rome to amende thi misdede ;
Bide go de halewen hue lete the betere spede :
Bote thou worche wysloker, thou loset lont ant lede
the coroune weI the felle.

16. Alas, thou seli Fraunce, for the may thunche shome,
That ave fewe fullaris maketh ou so tome;
Sixti thousent on a day hue maden fot lome,
VJith eorl and knyht.
Hereof habbeth the Flemyshe suithe god game,
And suereth bi Seint Omer ant eke bi Seint jame,
Yef hy ther more cometh, hit falleth huem to shame
with huem for te fyht.
17. I tell ou for sothe, the bataille thus bigon
Bituene Fraunce ant Flaundres, hou hue weren fon ;
Vor Vrenshe the eorl of Flaundres in prism heden y-don
with tresoun untrewe.
Yef the Prince of WaIis his Iyf habbe mote,
Hit falleth the kyng of Fraunce bittrore then the sote;
Bote he the rathere thereof nelle do bote,
weI sore hit shal hym rewe.
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15:En giL jonge Paus, hoe zult gij 't nu halen?
U verlieten in uw nood al uw kardinalen :
Gij krijgt ze niet terug , wat gij ook mocht betalen,
Ik zeg het u schoon.
Ga naar Rome om daar uw misdaden te boeten
Bij de goede heiligen : 't zal uw lot wat vetzoeten,
Want niemand wil u nog als het Kerkehoofd groeten,
Weg is uw kroon.
16. Helaas, gij mooi Frankrijk, wat moet gij u schamen
Dat door een handvol drommels van ambachts-Vlamen
Uw zestig duizend mannen er onder kwamen
Met ridder en heer.
De Vlamingen vierden vidorie op aile tonen ;
Ze zwoeren bij St. Omaar en St. Jaak, hun patronen :
Wij slaan, mochten de Franschen zich nog vertoonen,
Ze nog duchtiger neer.
17. 'k Heb 't u naar waarheid verteld-; dus moet ge 't weten :
Zoo tusschen Frankrijk en Vlaandren begon te veete ;
Ook werd de Vlaamsche prins te Parijs in 't gevang gesmeten
Bij snood verraad.
Moest hij zich aldus aan den Prins van Wallis vergrijpen,
De Koning van Frankrijk : weldra zou hem alsem rijpen,
En we zouden algauw hem in 't harte nijpen,
Dien onverlaat.
JUL. PERSYN.

DE
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JULI IN DEN HEMEL.

Dezen morgend heb ik eenen brief ontvangen ... uit den
Hemel!
Na lezing, heb ik besloten een afschrift er van naar den
Sfandaard te sturen (1). 't En zal 't mij niemand kwaJijk nemen,
dacht ik, dat ik eenen brief, tot mij persoonlijk gericht, zoo
TQaar openbaar make. Wij moeten in ,deze droeve tijden allemaal malkaar aan nieuws helpen, en malkaar helpen troosten.
De bladen ook weten hetwel dat brieven en nieuws van den
eenen of den anderen landgenoot altijd welkom zijn bij de lezers,
bij zooverre dat ze schier geen een. uitgave meer drukken of er staan er halve bladzijden vol van. En nog, en nog
altijd roepen ze om andere, en doea ze « beroep op de lezers
opdat ze de brieven, die ze ontvangen, z'ouden willen mededee(1) Die brief verscheen in • De BeIgisc,e Standaard » ter Panne,
achter de vuurIijn, op 11 Juli 1915, uitgeweercj een deel door de ... Belgische censuu r er uitgesneden en dat hier nu, op t ijn plaats, er bijgevoegd is.
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len », Is er, hier of daar, in onderstaand schrijven, misschien
een woord dat aan den eenen of den anderen zouschijnen «wat
overdreven» of «te rechtuit gesproken », die Pater Vyncke
zaliger gekend hebben weten dat hij« rechte yoor de vuist» was,
een « Pietje-rechtuit », met kokend bloed en vlammend herte,
en dat hij een durver was, een « Blauwvoet » die, zonde~ om·
zien, zijn wegen ging. Kwetsen was nooit zijn doe!, maar goed
doen altijd ! En, was de strijd uitgestreden voor de Pauzelijke
Zouaven, en was het in Vlaanderen « niet heet genoeg meer »,
Ratte Vincke, zooals zijn vrienden en vereerders hem heetten,
trok een van de eerste naar Congoiand, waar hij zijn leven gaf
voor 't Geloof en 't welzijn van de zwartjes !
Trekt zijn brief soms wat op gekapt strooi,brieven hebben
dat uit der aard, en men vergete ook niet dat deze hier niet
bestemd was voar den druk van's schrijvers wege, en dat hij,
in zeven haasten, gekrabbeld werd, ·']ijk het Pater Vyncke zelve
zegt, «tusschen twee herhali.ngen van 't muziek, op den hoek
van een herbergtafel)>. Hier is nu die brief,zoo hij gaat en staat.
In 't Manneke uit de Mane,
den 2n in Hooimaand, '15.
JAN,

Zeer, in zeven haasten, een woord drie, vier gekrabbeld,
tusschen twee herhalingen van 't muziek, op den hoek van een
herbergtafei, in « 't Manneke uit de Mane "~. Want, 't is veriaan
tijd! Maar, lijd of geen, 'k en kan 't niet laten u de mare te
doen dat wij ditjaar, den 11 n Juli, opeen geheei bijzondere manier
gaanvieren in den Hemel :er zijl1 al zooveel dappere Vlamingen gevallen, strijdende vobr Eer en voor Recht, tegen die
duivels van Duitschers,(tus$chen haakjes verteld, 'k heb mij
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laten gezeggen dat Pietje Pek, sedert 'nen tijd van hier, niet
temmelijk en is, van den danigen deun, als hij er op peist dat
hij daar zoo'n rijken oogst gaat opdoen van de jare, al den
kant van de Duitschers), zoovele Vlamingen gevallen, zeg ik,
dat wi j ze op 11 n J uli, verj aardag van de Guldensporen Zege,
triomfantelijk gaan inhalen ! Wat meeris - en verschiet niet !
- wij gaan ook terzelvertijde de gevallen Walen mee inhalen :
zij hebben het ook dubbel en dikverdiend! Of er verbasterde
Vlamingen of Franskiljons mee ingehaald worden, en wete ik
niet. 'T en zullen er in aile geval niet vele bij zijn, want 'k en
heb nog van geen een gehoord !
De Hemel, moet ge weten, is een en ai bewondering voor
Koning Albert en de Belgen; en wij hadden vernomen van
Naas Denteldere, een Vlaamsche jongen die op 't kantoor zit
bij Sinte Pieter in 't Voorgeborchte, dat ze dapper aangeland
kwamen Hemelwaarts, zoo' dat wij 't gedacht kregen ze alle~
male pJechtig in te halen met den aanstaanden Vlaamschen
Hoogdag.
Gij weet misschien aI, Jan, dat de Vlamingen, 'k bedoele
de Flaminganten vooral, nog al wit staan met Sinte Pieter, die,
al is hij geen Vlaming van geboorte, toch vele familie, nichten
en kozijns heeH wonen in Vlaanderen, en dat volk naar weerde
weet te schatten, zegt hij, dat leeft en streeft voor een ideaal,
en altijd« Hooger-op » werkt, bij zooverre dat al deze, die
't vol gehouden hebben tot het iaatste, op een einde al in den
Hemel geraakt zijn ! En, daar wij met zoovelen waren, hebben
wij 'nen tijd van hier, eene gilde gesticht: De Blauwvoet. Sinte
Pieter heeft ons, dichte tegen 't groot Paleis, een van de schoonste vergaarzalen gegeven van den Hemel; wij hebben ze ge~
doopt : In. 't Manneke uil de Mane. En, daar komen wij nu allemaJebijeen tegen avond, om een pijpe te smooren en wat te
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klappen ondereen; 't en is lijk geen dag geweest als ge er n'iet
geraakt zijt !
Zij iitten daar al: Gezelle, De Bo, Van Hee, De Carne,
Peter Benoit, Berten'Rodenbach, De Visschere, Yah Steenkiste,
en wie weef ik al ; bij honderden! En, wij halen daarons
herte op ; en daar is Vlaamsche leute, dat 't Iundert !
Ais wij met ons voorstel optrokken naar Sinte Pieter, hlj
was er danig in zijn schik mee; hij beloofde ons zelve voor
den stoet van l}Ii ] uli de « groote processie », die maaruit en
gaat als er een« grooten rijken» in den Hemel komt, nog
geen keer in een eeuwe!
Maar, 't is nudat wij de handen uit de mouwen moeten
steken. Ingewone dagen, als we mis gelezen hebbenofgehoord, '
gebeden hebbenvoor Vlaanderen en voor vrienden en kennissen,
en-al deze·die onze tusschenkomst verzoeken, geloopen hebben
naar hier of naar daar, zoodat er schaars een stondeke overschiet om 'ne keer inde gazetten tesnuffelen, die toegekomen zijn,
« Ons Yolk » te bekijken, « De Vlagge », « Dietsche Warande»
en enthoeveel andere tijdschriften te Jezen, gebeurt het wei eens,
als 't weere Jijdt, dat wij 's achternoens 'n keer uitzetten, opwancleiing,'om een luchtje te scheppen,tot aan « 't Haifweeghuizetje»
bij Nobis, waar dat ze allemaal vQorbij moeten, die van de
aarde komen, of van 't vagevuui-, hemelwaarts. En wij gingen
er zelve nog al dikwijls riaartoe, 'nen tijd van hier, sedert dat
Dr. VanSteenkiste, hier is. {mmers, in 't Halfweeghuizeke
tappen ze zulk goe bier: Rodenbach's, Uitzet, ]ack-op, Hops,
DriE!draad; en Nobis, de baas, is een Bruggeling, . die vroeger
in 't Goudhandstraatje te Brugge herberg hield, en zulk scfl<)on
plat Brugsch spreekt.
Of wei , wij gingen ne keer naar il Neefhdj, waar dat Seven
.Haveloozewoont met Mletje Pamele zijn wettelijke, Leiten
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Flaneeuwe, Jantje Murre, Kqtje Spaziereen zijn wijf, Serre SJeuvers, Seven Loysseune, en al die andere brave Vlaamsche menschen. Maar, wij weten nu niet waar eerst gekeken van;t werk
met dien stoet te wege; elk loopt verlaan. Zij helbben mij bestuurder van 't muziek gebombardeerd, omdat ik dat nog gedaan had, zeiden ze, te Dudzeele vroeger, en later in Congoland; en 't is nu twee keeren daags herhaling.
De stoet zal gevormd worden aan 't Haljweeghuizetje, ten
elf ure 's voornoens, op 11 ]uli ; en, wij gaan daar allemale
gereed staan om onze dappere Heiden te verwachten ; Sint Ivo
zal de welkom-rede uitspreken, en Flavie Bleekers van Beernem,
die Prefectie is van de Vlaamsche Congregatie in den Hemel,
zal, met al haar Congreganisten, aan elken nieuwen heiligen
'nen palmtak geven. Godden Looten, Berten Bovet, Karel Landuyt, Seven Havelooze en enthoevele andere Vlamingenzijn Jangs
de groote baan, die loopt van 't Halfweeghuizetje naar den Hemel,
dapper bezig reeds met jonge sparren te planten, die ze gaan
kappen zijn in een bosch, niet verre van hier, dat 't Vrijbosch
heet, omdat het gemeene eigendom is voor al de Hemellingen.
En, al die een handje helpen kunnen, onder 't vrouwvolk, zijn
van's morgens tot's avonds aan 't werk, met bloemen en
kransen, wimpels en vlaggen in Belgische en in Vlaamsche kleuren te maken; de weg, den stoet tangs, zal er dikke van hangen !
De Belgen, die in den stoet niet gaan, gaan natuurlijk daar
allemale Jangs de bane staan om onze dappere Heiden, onze
nieuw gekomen Heiligen, te verweLkomen en toe te juichen. En
al de Heiligen van Frankrijk, Engeland, Italie, en van al de
andere Bondgenooten, bij duizenden en duizenden, hebben beloofd dat ze daar ook al gingen staan. Of de Duitsche Heiligen
gaan opkomen, heb ik nog niet vernomen. Sommige Hollanders
hadden geern in den stoet zelve gegaan, ter eere van onze dap-
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pere Heiden; zij schijnen 'lijk niet tevreden over hunne landgenooten daar beneden ; «Ja ! zei er mij een, wij mogen weI die
vergoeding geven aan onze taalgenooten » !
'k En heb nu geen Hjd, Jan, om u in 't lang en in 't breed
dieninhalingsstoet te beschrijven: 'k doe dat misschien per
naasten, met meer Hjd. Maar, 't belooft, in aIle geval,overprachtig te zijn, en weerdig van onze gesneuvelden ! Om u een
klein gedacht er van te geven en een voorsmaakske, 'k zal u
voor vandaag dit zeggen. Sinte Christoffel opent den stoet, en
hij zal dezen keer een Belgisch vaandel dragen zoo groot als
een schuurpoorte; nevens hem, van weerskanten, draagt,
rechts, Slnt Arnold het vaandel met den zwarien Leeuw, en
links, Sint Lambertus dat met den rooden, kraaienden Haan.
Er gaan ook duizende witte maagdekens in den stoet, a1 zingen, en elk zal een schild voeren, waarop het wapen en de
naam eener Belgische gemeente zal te lezen staan. Er zijn meer
dan honderd praa\wagens te wege, 0 a. een waar dat Breidel
en de Coninck, in levende lijve, omringd van enthoeveel strijders van 't Groeningerveld, hulde brengen, namens de mannen
van 1302, aan de HeIden van den Yzer! En gij hebt nog gehoord
van den grooten praalwagen, getrokken door acht, witte gevleugeJde paarden, waarop het groote orgel staat, in zuiver
geslepen ivoor en bespeeld door Sinte Cecilia: hij zal er 001\
zijn: Sinte Pieter heeft het ons beloofd! Maar de schoonste
wagen is voorzeker deze van het « Zegevierende Belgic». Dertig zware Brabantsche hengsten gaan hem trekken: op den
wagen staat een verhoog, gepint met honderde Belgische,
Vlaamsche en Waalsche vlaggen en kransen, en met millioenen
heJdergeurige roode en witte rozen ; een verhoog waarop de
prachtij!e borstbeelden zullen staan van Koning Albert en
Koningin Elisabeth, door Sint Lucas gebeeldhouwd, en er rond
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de juichende vertegenwoordigers van al de gouwen van ons
land, en van al de beschaafde landen van de wereld! Boven
dezen wagen, geheeJ den stoet tangs, zal eene regenboog gespannen zijn van levende Engelen, in drie kleuren gekleed,
zwart, geel en rood, en die gedurig door malkaar gaan wemelen zonder den vorm van den boog of 't order van de kleuren
te breken !
En 'k zou nog vergeten te zeggen, dat, op 't Kerkeplein, dat
zoo groot is als geheel Brugge, recht over 't groot paleis, de
stoet zal stilhouden, alvorens uiteen te gaan, voor een verhoog,
waarop twaalf duizend koorzangers eene geiegenheidscantate
gaan zingen, gedicht door Guido Gezelle en getoonzet door
Peter Benoit. Een nonneke, wit, kleine, schuchter en rilde, een nonneke 'lijk een hemdeknoopke, - maar met een stemmeke zoo hemeizoet, zal den solo zingen.
'k Ben gisteren naar de algemeene herhaling gaan \uisteren:
't was effenaf goddeJijk! En 'k heb daar Sinte Elisabeth ontmoet: zij is niet weinig in haar schik met haar koninklijk
petekind uit Beigie !
En 'k en spreek nog niet van .... mijn muziek in den stoet :
er zijn wei vijftig negers in, die ik uit het Voorgeborchte gaan
halen ben: zij spelen al flink « De Vlaamsche Leeuw», «Waar
kunnen wij nog beter te zijn dan in onz' moeders keuken?})
en andere Vaderlandsche liederen.
't Zal in aile geval een heerlijke hoogdag zijn en iets
bijzonders van de jare ! 't Mag wei ook ! En, dat wij de Walen
mee gevraagd hebben op een 11 Juli feest verwondert hier
niemand. Van hier in den Hemel zien wij vee I klaarder en veel
dieper in de dingen. Hebben deWalen daar ook niet prachtlg
hun steke gestaan aan den Yzer en elders? En waren ze daar
ook niet, de mannen van Namen, op 't Groeningerveld ill 1302?
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Ergo. En, daarbij, Jan, ge weet gij wei dat, als wij vf(leger, in
den taaistrijd, de Walen, zoo gezeid, een beetje tenaar gingen,
en riepen van:
« wat Walsch is, valsch is »,
dat wij het nooi! gemunt hadden, nooit, van zijn leven nief,
op onze « Waalsche broeders », maar wei op dat handsvolleke
ontaarde Vlamingen, die Fransch alleene spraken, en geen
Vlaamsch wilden leeren, hoe geletterd ze ook waren! Maar,
dat moet nuuit en amen zijn met dien taalstrijd; en, dat handsvolleke moet van hooger hand tot zwijgen gebracht. Er is een
tijd van afbreken en een tijd van opbouwen, Jijk of dat er een
tijd van zaaien en een Hjd van maaien is. De tijd van opbouwen is nu daar voor het VlaalTische volk! Oat recht hebben de
Vlaamsche jongens nu betaald met hun bloed : wie, die geen
Duitscher is, zou hun dat recht nu nog durven weigeren ? Geef
aan de Vlamingen, 'lijk aan de Walen, elk hun recht, geen
voorrecht! « Elk zijn pijpe, en elk zijn tabak », zei ]antje Caeckelaere tegen Zeur Zerpinck, «en wij zijn twee zielen in een
kloefe »!
.
Niet dat ik den strijd, 'k meene den taalstrijd en den strijd
om ons zelven te mogen zijn - peist 'ne keer « mogen zijn » !
- misprijze, miskenne, of hem ons volk misjeune; verre van
daar ! En 'k zou Jiegen indien ik niet moest bekennen dlit ik de
schoonste uren van mijn leven heb gesleten « in 't heete van
den strijd »! Zwijgt er van, 'k voel mijn herte nog verwateren
als ik er op denke, op den deun en den deugd, die we hadden,
en de zalige genoegte, als wij die welweters van Franskiljons
'ne keer fijn bij 't vuur konden ietten; als wij wrochten en
wreven en schreven voor Vlaanderen, dagen, weken, maanden
aan een stuk, tot een gat in den nacht ; als wij de ziele van ons
slapen'de diethielpen wakker slaan met pen en met woord,
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met zang en met klank, en ook al 'ne keer met de vuisten, he,
Jan! Oat doet een mensch zijn bloed koken; en, daarbij, jongens
uit Vlaanderen, die in hunnen jongenstijd geen ruiten durven
breken voor « Vlaanderens lang misprezen recht », zijn schaars
weerd dat zij leven : 't is dat ze 't herte op zijn echte plaats niet
en dragen, oftewel, ... weI, non de katsou ! dat ze kernemelk in
hun aders voeren, ne !
Maar, daar is meer; ik heb nog gezeid, en 'k zeg. het nog :
moest de Vlaamsche Beweging niet bestaan, men moest ze uitvinden ! Er is immers niets dat meer het herte verzadigt, niets
dat ~eer de ziele temper! dan te strijden voor een ideaal ! En,
't is duizendmaal beter voor onze jongens te leven en te Iijden
voor ons volksideaal, dan ... weI voor wat anders ! .
En dat er nu nog lieden in Vlaanderen leven, beladen met
zielenlast, dat er nu nog overheden zijn en kuhnen bestaan, die
dat niet zien, die Hever luisteren naar de stem me van hun vooringenomenheid en de vleierij vaneen handsvol hofmeiers, die
Hever ziende blind staan in hun dwaling, terwijl Vlaanderens
zielen vermoord worden, dat kan niemand onder ons hier nog
begrijpen! Ook bidden wij dageJijks den Heer dat Hij eindeJijk
die doolende leiders van ons yolk verlichtte !
Niet te min, en ondanks de weelde en de weerde van den
strijd, is 't nu tijd dat 't uit is; dat Vlaanderen, wi! het niet.
heelemaal van de wereldkaart verdwijnen, eindeJijk de vruchten
beginne te pJukken van zooveel edelmoedig streven. De strijd,
om de zieten te stalen, kan verleid worden; een volk, dat dood
is, « komt niet wederom », zou Pierlala zeggen.
Dat is ons aller meening hier, ook van deze die op de
wereld rret hand en tand tegen Vlaanderen gekeerd stonden.
Want, 'k weet niet of ge 't weet, de Franskiljons, met herwaarts
te landen, zijn allen bekeerd, uitgeweerd een stuk twee, drie,
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die koppig houden staan dat zij, met al hun Fransch lawaai,
Vlaanderen en 't Vlaamsche yolk het best gediend hebben, en
dat de breedste toegeving aan"Vlaanderen, voor een christen
mensch, kon en mocht zijn, Jijk hun aanvoerder, een Kanunnik,zei : d'etre du Davi'fond, en die er nu, lacy! doch welverdiend, moeten voor gedoen in 't Vagevuur L..
Die vroeger, in 't leven, de koppigste streden tegen de
Blauwvoeten, bekennen nu, nu dat ze hier zijn, hierboven, dat
ze ongelijk hadden. En 'k weet er die blijde waren van dat
ongelijk hier te mogen uitboeten, boeten al branden !, vooraleer
in den hemel te treden. En ze roepen nu harder als wij ... als

't kan :
Leven de Heiden van 1302! En, Levell de Heiden vall den
Yzer!
Ben U zeer toegenegen.
RATTE VVNCKE

N. S. Breidel en de Coninck, Iijk wi} allemaal hier, hebben
niet weinig gelachen met de Duitschers diete Brugge op zoek
Iiepen, achterhen, straat uit, straat in ! Ze vertelden hier dat
het Fons Van Hee was, die hun dat wijs gemaakt had. Hij is
er in aile geval wei bekwaam toe!
Voor ongelijkvormig afschrift,
JAN V AN DE WOESTIJNE.

Dezen 11den lull 1915.

IN MEMORIAM.
PATER L. VAN CAUWENBERGH.

t

Ma-kia-ze (Oosf-Mongolie), 6 Juli 1918.

I.
Heer, mijn jaren zijn geslonken
Als in Meizon late sneeuw.
't Veege leven is verdronken,
Zoo in zee de moede meeuw.
Watik, zinkend, nog begeere ....
Miserere.
'k Werd bij duisternis verkoren
Tot ontsteken van .het Licht..
Liet ik 't naar uw }'Iii weI gloren?
Bleef het gansch n~ar u gericht?
Oat het niet ter stfaf mij keere.
Misere~e . .
Ver hebt Gij uw ktJecht gezonden,
Waar er naarstig t~ oogsten vie!.
Was mijn hart geu:peg ontbonden?
Vuldet Oij weI heel inijn ziel?
Wat ook 't leeg veirleden leere :
Miserete.

IN MEMORIAM
Weinig werd me· tijd gemeten
Voor een koninklijke taak.
Heb ik, achtloos, nietsversmeten?
Sliep ik niet in 't UUL der waak?
Oat uw toom mij niet vertere.
Miserere.
Om het hartverscheurend scheiden
Van geliefden, van mijn land,
Laat genade mij verbeiden,
Leg dit rechtszwaard uit uw hand.
Oat uw \ goedheid gramschap were.
Miserere.
Om het heimwee, dat soms klemde,
Om de ontbering, moeite en strijd,
Om de tranen, die ik strelllde,
ZeUs in smart door u verblijd,
Blik meedoogend op me neere.
Miserere.
'k Zie mijn loopbaan zoo bekrompen.
'k Zie de rekenschap zoo groot.
'k Durf niet naadren in mijn lompen.
Ouldt gij zulken dischgenoot?
Om uw bittren kruisdood, Heere,
Miserere!
18 October 1918.

II.
Isdat uw beeld, zoo oud, zoo afgeleefd,
Gij, die uw jeugd torschte als een levenskoning,
En met geweldig werk uw Sterkte schreeft,
Die 't logste nog te licht schatte als bekroning?
Nu blijkt ze in kamp met taaier taak gesneefd.
Uw forsche borst werd plots een ziekten-woning ..
Oe kwa?l, die duizenden gebroken heeft,
Had ook voor u noch voor uw doe! verschooning.

29

30

IN MEMORIAM

Maar uit dit wezen, terings-mager, uit
De donkre ringen rond verflauwende oogen,
Vit diepe voorhoofdsgroeven, jubelt luid
De ziel, op aard reeds half de stof onttogen.
Want elke slag, die 't wanklend Iichaam splijt,
Is een, die haar ter hemelvlucht bevrijdt.
3 October '18.

III.

Eenvoudig boodt ge u gansch, in tijd
Van schaamtloos baatzucht-streven.
Beslist greept gij het hartstochtsroer.
En wijl de vloot ter lusten voer,
Besprong de strijd uw steven.
De kracht,die in u woelend was,
't Onstuimig levensdringen,
De nooit geleschte ziele-dorst,
't Weed ill door u gericht ten Vorst,
Wiens Liefde al de eeuwen zingen.
Gij, die zoo draal- en faalloos liet
Waaraan we ons krampig klampen,
Mocht vergen, dat uw beeld hier nooit
Door grijs vergeten werd ompiooid
Met koude, dikke dampen.
En toch, het schrale dagenzand
Zoog sne! de erinringsstroomen.
Mij vatte ook 't wentlend jarenrad,
En wat ik niet meer hier bezat
Verzwond voor wat moest komen .
. Nu echter 't grof geroep des doods
Van over zeeen gromde,
Nu sta ik plots weer op de plek
Van 't laatst vaarwel, van uw vertrek,
Toen snik de spraak verstomde.
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Als veelgepunte doorn word! in
Mijn borst 't bevroen gedreven, .
Oat ik u, die z66'n offer droegt,
Die alles deeldet, weiriig vroegt,
Te weinig heb gegeven ...
5 October ' 18.

IV.
Steeds waart y66r mij uw vroom gelaat,
Waarover als een glorengaat,
Oelijk bij voorjaarsdageraad
Op onbeyaarden vijver.
Het toeft bij mij, wen '1,{ biddend waak,
Het voigt mebinst de dagentaak,
Het wijkt niet, hoe 'k in drukte ook vaak
Aan dorre dingen ijver..
Uit heel uw wezen vrouwlijl< zacht,
Waarop de naastenliefde lacht,
Spreekt tevens de onbeklemde kracht
Die nimmer zou versagen,
Spreekt ook de vastheid van den wil
Die, eens bewogen, staag en stH
't Al dwong te wentlen rond zijri spil,
En iilles wist te wagen.
Hoe goedig voigt me dan uw blik,
Oelijk een troost voor elken snik,
Die, .als des harten klokg~tik,
Het uurder treurnis kondigt.
't Meewaren straalt er uit, lijk 't licht
Oat veeI' ter Waarheid heeft gericht,
En weer deed keeren naar zijn plicht
Wie gruwzaam had gezondigd. '
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De liefde, door den Heer gevraagd,
Die heilgenboezems storm-doorjaagt,
Die heemlen opent, de aarde draagt,
Was ook door u gevaren.
En noch de teerheid van verwant,
Noch 't vast geprang van vriendenhand,
Noch pracht van eigen yolk en land
Kon dit gedrang bedaren.
uw hart was aIs de wereld groot,
Daar 't aller hart in liefdeomsloot,
En enkel heul en heil genoot
Waar 't heul enheil kon schenken.
U zelf vergetend, in een tijd
Dat offerzin bezweek bij strijd
Met zeHvoldoening, zaagt ge wijd
Het zware werk u wenken.
Manhaftig zijt ge er heen gesneld.
Uw onweerstaanbaar zielsgeweld
Deed op dit barre heidensveld
Ora christenbloemen merken.
Verzaad werdeindlijk uw veriangst
Naar lijdensvrucht, van bolster 't wrangst,
Maar die den Geest, bij zorg en angst,
Met zoetste kern kan sterken_
Nu ligt ge ginder neergeknakt.
Uw Jaaiend vuur is uitgeflakt.
Volgroeide tak, werdt ge afgehakt
door Hem, die snoeit in wijsheid.
En 'k weet, in vastheid van geloof,
Oat dit gehouw en dit gedoof
Den Snoeier rijker ooft en loof
Zal winnen, dan uw grijsheid_
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Maar t6ch .... toch schrei ik om uw dood.
Mijn moed is klein, mijn vriendschap groot.
Ik kilO niet derven, wat ge boodt,
Door schaarschheid des te schooner.
Och, buig met deernis naar 't verdriet,
Oat ge in dees traneniaagte liet,
Gij, die in zegesfeer geniet
Ais Jievling van den Looner!
3 October '18.

V.
lk weet u z66 gelukkig, meer
Dan ooit in brein van menschen
Kan komen, dat ik u niet weer
- Wen 'k mocht - op aard zou wenschen.
Toch Iigt mijn moed gebroken neer,
Zie 'k vrede en vreugde flensen.
Uw heengaan deed, bij zomerweer,
Heel 't bioemenperk verslensen.
Maar wat zoo diep, zoo brandend rijt,
Is niet aileen dit wreed vertrekken.
Een grievend, een onstilbaar spijt
Komt rustloos gansch 't verleden wekken.
Want dat ik u verwaarloosde, is
Mij foltrender dan uw gemis.
5 October 18.
J

VI.
Wat zijn wekranke christnen, wen
We weenen bij den Dood!
Door hem slechts wordt het klein bestaan
Beneden waarlijk groot.
't Is hij, die alles stuwt en stuurt,
't Is hij aileen, die geldt,
Wanneer de Rechter keurt en weegt, .
En elks talenten telt.
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Heel 't leven he eft geenander doel,
en iedre wensch of daad
moet streven naar 't geduchte punt
.
waar hij te wachten staat..
Het ware en onverganklijk' word!
hier enkel voorbereid.
We bouwen uit de brokjes tijd
ons huis der eeuwigheid.
En nu gij 't doelwit hebt bereikt,
uw weg ten einde waart,
genoeg gezwoegd hebt, en genoeg
talenten hebt vergaard ;
nu u de Dood ontving als gast,
en ten paieize bracht,
dat ge onvermoeid hebt opgericht
bij werk van dag en nacht ;
nu God, bij monde zijns gezants
u zeide : «'t is volbracht ",
en uit bezwijkend !ijf de ziel
opriep ter heerscherskracht ;
nn gij, die blij van zwaar gevroet
naar harden arbeid toogt,
en, rust-onwetend jaar aan jaar,
thans eindlijk rusten moogt ;
-- nu treuren we om u vroeg vertrek,
en vroeten in de wond.
Maar ach, we zien naar ons bege~rt',
en niet naar wat ge vondt.
't Is zeifzucht, die het derven van
uw vriendschap kwalijk draagt.
't Is honger naar uw gulheid, die
nog om verzaden vraagt.
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0, konden we in den goeden geest
ons beuren boven stof !
Wat zou ons leven juichen, den
geliefden Dood ten lof !
Wat zouden wij hem groeten als
een glanzende gezant,
die uit de bittre Noorderkou
ons brengt ten tropenbrand !
GiL die thans overwinnend zit
in 't onbeneveld Licht,
ontvouw de schoonheid van den Dood
voor ons vervaard gezicht.
Dan ~lijkt hij ons geen brutte beul,
maar een gevierde vriend,
die, waar hij bij rechtvaardgen komt,
hun diepen dank verdient.

4 October' 18
VII
Wanneer de nacht in slaapgewaad
aile onntst heeft gehuld,
en iederdaguur door de Daad
ten boorde werd gevuld,
dan is 't me zoo ontzeglijk lief
uw vriendenstem in brief na brief
terug te hooren : zacht gezang
van over lang.
Hoe was ik eertijds als verdoofd
wen 'k u gedachtloos las.
Er hoefde een slag op hart en hoofd,
uw zakken onder 't gras,
Nit ben ik wakker, hoor uwwoord,
dat elk herlezen meef bekoort,
dat mij doetvoelen wat mijn ziel
zoo plots ontviel.
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Wantalleskrijgt zijn waarde en schoon,
zijn leven, door uw dood,
zijn fijnen glans, zijn zuivren toon
sinds 'k weet, dat gij me ontvloodt.
Nu spreekt ge rechtstreeks tot 't gevoel,
voorheen, 'k beJijd het, veel te koel
bij 't uw' dat immer he eft gebrand
in,'t verre land.
Zijn enkle yellen reeds vergeeld,
en als het daglicht moe,
uit elke bladzij komt. uw beelcl
toch jeugdig naar mij toe.
Toch jeugdig opgewekt en goed,
vol oude sterkte en jongen mqed,
omaureoold door goudgestraal
van IdeaaJ
Nu eerst wordt gij me oprecht bekend,
daar 'k u niet meer bezit,
nu ik, 't gelaat ten trans gewend,
om onderwerping bid.
Nu eerst weet ik wat gij mij waart,
daar gij verdweent bij hemelvaart,
en niets mij Iiet, die raadloos blijf,
dan dit geschrijf.
De stilte is grootsch, geJijk Gods roep
moet zijn, bij 't jongst Gericht.
Mijn geest Iijkt, na dien storm, een sloep,
die wrak op 't duinzand Jigt.
De zee, de diepe, donkre zee
der eeuwigheden voerde u mee ...
En 'k staar ... , en 'k staar ... en ieder bJad
istraanbeklad .. .
3 October 'lB.
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VIII
Gelukkig, wie niets heeft verborgen
van wat zijn Heer hem schonk,
maar op wiens mildheid steeds een morgen
van zelfverloochnen blonk.
Gelukkig, wie zich gansch wou geven,
geen mOfzel meer behield,
en, immer uit zich-zelf gedreven,
de koudsten he eft bezield.
Gelukkig, wie geen teugel kende
voor 't span van edelmoed,
maar onvervaard ter dagtaak rende
die zwaklings huivren doet.
Gelukkig, wie zijn geest kon heffen
ver boven 't hunkrend vleesch,
en 't opperst wit vermocht te treffen
dat hem de Boeter wees.
Gelukkig, wie zijn willen fnuikte,
zijn driften heeft gemencl,
en aller stuwkracht koen gebruikte
v<)or 't doel hem toegewend.
Gelukkig, wie, geJijk de Meester,
De Daad had naast het Woord,
en zoo ter plaats der stekelheester
de bloem wou, die bekoort.
Gelukkig, wie zijn uren zaaide
{)p 't eeuwighedenveld,
en rustig lachte, als 't woedend waaide
van nachtloos helgeweld.
Gelukkig, wie ten eind gezworven
niet bij 't begeven beeft,
maar kalm zich strekt en, eens gestorven,
in 't blijvend werk herleeft.
4 October' 18.
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Wees hem genadig, Heer,
die werkend zakte,
en in wiens borst LOO 'n brand
van goedheid flakte ;
die zijn jongeIingsvuur
wijdde in 't beslissend uur,
en zich met eigen hand
van dierbren hakte.
Wees hem genadig, Heer,
die 't leven voelde
in volste kracht, en toch
naar u slechts doelde,
die voor zijn zinnen stierf,
en dolers heil verwierf,
maar wi en ook hartstocht nog
verpuurd doorwoelde.
Wee!; hem genadig, Heer,
zoo ver gevallen,
zoo ver van teerheid, die
hem wilde omwallen ;
zoo eenzaam in 't gezwoeg,
het weinig wat hij vroeg
vaak dervend, zelfs van wie
hij koos uit allen.
Wees hem genadig, Heer,
die naarstig slaafde,
en slechts aan u zijn dorst
naar Schoonheid Iaafde ;
die 't Iichaam dag aan dag
door spanning zwakker zag,
maar bij 't verval der korst
zijn ziel-kern schaafde.
Wees hem genadig, Heer,
die voor zijn sponde
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slechts vreemde wezens yond
in 't vreemde ronde,
wien Iiefde in Jijdensnacht
geen bijzijn-balsem bracht,
noch steunend naast hem stond
in stervensstonde.
Wees hem genadig, Heer,
door u verkoren,
om wat hij langs de baan
Iicht heeft verloren ;
om wat hij niet volbracht
door u hem toebedacht,
om wat hij liet vergaan
in vruchtbre voren.

IX
Wees hem genadig, Heer.
Zijn·daden smeeken.
Zijn inzicht glansf zoo grootsch
bij 't oogenbreken.
En wie hem vriend zich weet,
wien 't scheiden sloeg en sneed,
bidt : Wi! in 't zwart zijns doods
uw Licht ontsteken.
Wees hun genadig, Heer,
die hem nu derven,
en met herinringsstaaJ
't gemoed doorkerven ;
die eensklaps zijn ontwaakt,
door koude hand geraakt,
en vroegre levenspraal
zien bij dit sterven.
Wees hun genadig, Heer,
die 't leed verkroppen,
en onderworpen op
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hun boezem kloppen.
Gij gaaft ... Gij lIaamt... Gij zijt
zeUs dan gebenedijd,
als bij gedeif der schop
zielstranen droppen ...

8 November 18.
J

X
Nu wi! ikniet meer schreien.
Het voegt zoo'n sterven niet.
Waar englen zich vermeien
om heiligheidsgedijen
stoort menschelijk verdriet.

Nu wi! ik niet meer treuren.
Het past niet bij zoo 'n grat.
Waar deugdenleJies beuren,
zaligheidsrozen geuren,
wordt eindloos jamren laf.
Nu wi! ik niet meer klagen.

't Betaamt zoo 'n leven niet,
waarvan gij aile dagen
ten offer hebt gedragen
bij 's arbeids hoogtijlied.
Nu wi! ik niet meer zuchten
He! wanklankt bij zoo 'n heil,
waarvan gij nimmer 't vluchten
noch 't minderen kunt duchten
bij 't vinden van zijn pei!.
Nu wi! ik stevig wezen
geJijk een Christen 't moet,
en in uw leven lezen
hoe 'k, eigenbaat ontrezen,
u dichtst in Gode groet.

5 October 18.
J

CONSTANT EECKELS.

JOANNESJOERGENSEN
IN DE OORLOGSDAGEN

]uist voor 't uitbreken van den oorlog was ]oergensen in
Belgie, van waar uit hij Denemarken, zijn geboorteland, bezocht. Hij heeft zijn vaderland sinds niet meer gezien. Den
12 ]uli moesten wij samen te Brugge zijn, hij uit Brussel, wij
uit Antwerpen. NooH vergeet ik dien dag, de blijde feeststemming van Memling's en Gezelle's stad : de banieren van de
Gulden-Sporen-viering wapperden in de gulden zon, muzieken
speelden op de Groote Markt, de beiaard klonk, alles was
welstand en levensvreugd, en men kon, zich de oogen niet zat
drinken aan de kleurenpracht in den ronde. Wie hadons
gezegd dat we op den rand stondeneener onzeggeJijke ontreddering? Tot Gent had]oergensen gereisd met minister Carton
de Wiart die zich begaf naar 't congres der vakvereenigingen,
waar nog zoo innig werdverbroederd met de .Ieiders der
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Duitsche volksactie. - Geen drie weken later zouden wij
hunne hand in 't aanzicht krijgen en heel den oorlog door, geen
snooder vijanden tellen. louden wij 't vergeten?-Joergensen keerde uit Brugge naar Antwerpen terug; wij
reden verder tot in De Panne om van daar eyrieJ Verschaeve
te gaan bezoeken, maar dit bezoek, door onpasselijkheid beJet,
moest ik hem enkel, en dat weI met joergensen, in 1916,
midden in den oorlog brengen. Den 16 juli, feestdag van
O. L. V. van Carmelusberg, vertiet Joergensen Antwerpen, op
weg naar Siena waar hij zich gevestigd had om 't leven van
de H. Katharina te schrijven. Wij waren er verre van af, in
't afscheid, te denken dat wij stonden voor eene wereldramp. In
die eerste bange dagen herinnerik mij niet meer of ik van mijnen
vriend hoorde; dat zal weI geweest zijn, maar na onze vlucht
uit Antwerpen, op den dag zelf dat de stad werd ingenomen,
waren allen, verwanten en vrienden, voor een heel en tijd ons
spoor kwijt. 't Eerste wat ik vernam van den Deenschen schrijver in De Panne was 't lezen zijner correspondentie aan zijn
Kopeuhaagsch blad, die later diende als inleiding tot zijn
« Klokke Roeland ».
« Klokke Roeland» zelf lOU ons eens komen verrassen, met
zijn mooie pJaat aan Dietsche Warande ontleend en de lOnnige
dagen van vroeger weer optooverend. Joergensen had die,
buiten mijn weten, meegenomen men gedacht ze als zinnebeeld
van Vlaanderen te gebruiken. Hij wist toen niet hoe Belgie,
heel de wereld over, roemrijk ging worden en door zijne
heldhaftigheid en door zijne martelie, en dat de torens der drie
zustersteden, door zijn werk, dat in aile talen werd overgezet,
een bevriend beeld zouden worden voor de beschaafde wereld.
Een innige vreugd was het mij op den omsiag van het Deensch
boe~ deze plaat te ontwaren, door wijJen P. Buschmann, met
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zooveel liefde, voor ons tijdschrift geteekend. F.en bevriend
aanschijn in den vreemde ontmoeten is altijd een bJijdschap;
in de donkere ellende der oorlogsdagen trof 't vertrouwde beeld
als iets aanmoedigend en verblijdend.
Over «( Klokke Roeland» zelf hoef ik niets te zeggen, het is
wereldbekend. Onder al de boeken over den oorlog geschreven,
neemt het een eenige plaats in, zooals het eenig staat tusschen de
werken van den Deenschen discipel van Franciscus van
Assisi. Hij de man van zachte zeden, van mild geJoof, de
dichter van reine poezie, had in eens de zweep in hand en
genomen en met koude ironie, des te bijtender door de schijnbare bedaardheid, de Duitschers ten bloede toe gegeeseld.
Weinige daden van ]oergensen hebben mij zoo diep getroffen
als de moedige daad van dien stillen geJeerde die, uit verontwaardiging tegen 't vertrappelen van het recht, zich in de
worsteling vlt ierp om een klein volk ter huJp te snellen. Belgie
is de spiJ geweest rond dewelke heel de oorlog heeft gedraaid ;
het was de toetssteen voor 't gemoed van eenlingen en volkeren en, wat men ook moge beweren, <lan een edelmoedige
beweging gehoorzaamden in 't begin de meeste volkeren, to en
zij naar de wapens grepen. Maar in ]oergensens geval kwam
nog dit bezwarende bij dat hij, om partij te kiezen voor de
ve~drukten, moest afbreken met vroegere vrienden en verzaken
aan voordeelen van stoffelijken aard. Hoe hadden Ouitschers
dat niet willen afspeJen ? Hij aarzelde nochtans geen oogenblik
- met Belgie vertrouwd, zooals hij was, kon hij niet twijfelen aan Duitschlands snood verraad, des te meer dat hij ons
land zooeven had verlaten - en slechts in schijn veinst hij
in zifn boek in beraadslaging te zijn geweest met zich zelven.
Oat verhoogt ook de climax van zijn eindeJijk uitvallen in verontwaardigden spot en bijtend verachten. Een schoon boek,
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een moedige daad. En die dan ook beloond werd door de
Voorzienigheid. NooH had een zijner werken zulk bijval, in zijn
eigen land, in aile landen. Zoodat stoffelijk gesproken zelfs, hij
niets verloor om met meineed afgebroken te hebben.
« Klokke Roeland, » door mij vertaald, verscheen eerst in
ons BeJgische Standaard, daarna in een fraai boekdeeI bij
Paul Brand, te Bussum, Holland.
Een ander, zeer verschillend werk van Joergensen zou ons
ook, in 't begin van 1916, komen opbeuren en verkwikken :
het is zijn tegenhanger van den H. Franciscus van Assisi, het
leven van de H. Katharina van Siena, waar aan hij zoo lang
had gewerkt. In eene bespreking voor den Belgische Standaard
zou ik natuurlijk den indruk zoeken weer te geven op mij door
dat schoone boek teweeggebracht, en die moge dan ook hier,
in zijn eerste frischheid volgen:
«Bijna gelijktijdig met zijn « Klokke Roeland» heeft
Joergensen een werk uitgegeven van geheel anderen aard, zijn
«HeiJige Catharina van Siena ». Inomvang, in bewerking, als
onderwerp verschilt dat boek grondig met het warme pleidooi
voor ons gemarteld land, waarmede Joergensen de Iitteratuur
heeft verrijkt, maar de geest blijft immer dezelfde. Altijd is het
bij den grooten bekeerde de zelfde jeugdige geestdrift voor
aile idealen : waarheid, schoonheid, heiligheid.
Vele boeken heeft Joergensen gewijd aan de Katholieke
mystiek, ja de meeste in de laatste jaren, en dit mag ons niet
verwonderen. Door zijn bekeeringsijver zoowel aJs door zijne
dichtersgezindheid, werd hij aangelokt door de toppen, en wat
zijn heiligen anders dan hooge menschen, de genieen der Katholieke wereld, de logieke kunstenaars, verliefd op waarheid en
schoonheidtot Jiefdedronkenschap toe?
Onder dit groot getal boeken, nam tot hiertoe het « Leven
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van den Heiligen Franciscus van Assisi)} de eereplaats in;
voortaan zal de Poverello niet meer alleen staan op zijn voetstuk : een vrouwenfiguur is l}em komen veivoegen.
Of die gestalte, van begin af, even sympathiek Was aan
haren beschouwer? Of nu nog haar Beatrice-glimlach den glans
van den vroegeren held in de sehaduw verdringt? - Reehtuit
gesproken, ik ge\oof het niet. Heel Joergensens hart gaat uit
naar den verliefde van Vrouw Armoede, naar zijn zaehten zin,
zijn nederigheid en bekoorlijkheid. Was hij het ook niet die
den Deensehen - en toen bijna nog heidensehen - dichter de
eerste wijding gaf van katholiek geloof, katholieke kunst,
katholieke mystiek? Een bewijs ervan : nu weer, na jaren
omgaan met Catharina van Siena's beeld in haar geboortestreek,
heeft Joergensen de behoefte gevoeld zieh weer te verdiepen in
de Franciscus-herinneringen, in het dichterlijke Assisi,en daar
de eigen herinneringen uit het wee- en wonnevolle verleden
weer op te rakelen tot een nieuw werk, dat ongetwijfeld een
der meest aantrekkelijke zal zijn, uit zijn pen gesproten.
De sehrijver schijnt, bij zijne eersie aanraking met de
wonderdoenster van Siena een zeker ontzag, om niet teieggen
vrees, te gevoelen voor zijn heldin - voor hare beslistheid,
haar mannenmoed, haar niets sparende kraeht. Als' opsehrift
voorzijn werk, koos hij Catharina's woorden : La mia natura
eluDeD. - « Mijne natuUf is vuur », Werkte die laaiende vlam,
dit gloeiende vuur ontredderend op een Noordseh geriloed? Doeh stilaan verkwijnt en verzacht die eerste indruk en meer
en meer komt de schrijver onder de bekoring van diteenige,
weergalooze vrouwenfiguur. Prachtigwordt zij daar uitgebeeld
- ongenaakbaar van eerst af aan, met haar vizioenen van haar
prilste jeugd af, haar verJoving met den eenigen, goddeJijken
Bruidegom, haar opiaaien in het vuur der Iiefde-'---- iiefde tot
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God en totde menschen - haar verteerd-worden door dat vuur,
zoodat haar leven maar 33 jaar telde, maar jaren die klonken als
een liefdeklank in den eeuwigen zang der liefde. Geen schakeering in dat beeld, niet de zachte glans die de gestalte omzweeft
van den dichterlijken held van Vmbrie, maar het volle, en
misschien daardoor te schelJe Iicht in onze menschenoogen, van
de laaiende liefde. Het is een echte vrouwengestalte, beheerscht,
opgeslorpt, verslonden door de liefde. AI verwijst Joergensen
gedurig naar het manneJijke van hare hachtdadigheid, hij verliest, volgens mij, uit het OQg dat dit mannelijke de echte eigen~
schap van het vrouweJijke is : het leven in en door de liefde.
Ucfde tweederlei in hare eenheid : tot God en tot de zieJen. Vit
deze tweevuldigheid ook de twee phazen van dit kort en toch
zoo vruchten-rijk leven; het innerlijk-beschouwende van 't
begin, het als razend werkzame van het slot. Die Hefde voor
de zielen ging zoo ver dat Catharina zich herhaaldeJijk aanbood
om het Iijden te dragen, door anderen verdiend door hunne
zonden; ja, geJijk Sint Paulus, het aanveerdde de eeuwige
straf voor der anderen heil, te verduren.
Op meesterlijke wijze wordt die dubbele werking der
goddeJijke genade op een uitgelezen zief, door Joergensen
uiteengezet.
Niet minder boeiend is zijne verklaring van wat hil, met
recht, de «philosophie» der heilige noemt. Geen wonder of
die leer zoo hemelsch, zoo goddelijk was: eenvoudig weg dicteerde Catharina wat Christus in vizioenen tot haar sprak.
Ook gaat deze philosophie tot de kern zelf der zaken en is
wezenlijk « de leer der wijsheid ». Alles bestaat in 't erkennen
van 't grondig verschil tusschen den Schepper en het geschapene. De Schepper is alles, het schepseJ niets - tenzij door den
Schepper. Heel de zedewet ligt in deze betrekking van schepseJ
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tot Schepper, heel de waarheid is erin besloten : het is de
betrekking van niets tot alles, van ijdelheid tot volkomen
leven; schoon en goed. Die lichtvolle leering van Catharina's
Dialogo wordt door Joergensen aanschouwelijk gemaakt door
haar leven, verlicht door hare daden, in verband gebrachtmet
hare brieven en die harer discipelen.
Een prachtwerk is dat werk over de middeneeuwsche
heilige.
En daarnevens hoe aantrekkeJijk als letterkundig werk! Ik verweet weI eens aan mijnen vriend dat hij zich, te uitsluitend, toeJegde op mystiek, op heiligen-levens, op louter godsdienstige onderwerpen. Zijn talent is zoo fijn, zijne dichtersgaven zijn zoo keurig en veelzijdig! Het menschelijke in hem
is van aard veel menschengemoederen weldadig aan te doen.
Doch hier, nevens het uit het oog rijzende van een noaH te
bereiken ideaal, vindt men nog al het afgewisselde, pathetieke,
lijdenszwangere en menschenbroze van's schrijvers eigen wei
en wee. Voor wie Joergensen kent, staat hij ten voeten uit, in
zijn jongste boek afgebeeJd.
Drie jaar door bleef hij in« de koele schaduw» van
Siena's bibliotheek, dwaalde door de heuvels en dalen van
Catharina's land, langs de kerken en kloosters waar ziJ arbeidde
en bad, volgde hare sporen langs de wegen door haar en haar
leerlingen-schaar ~ een schaar van mannen voor 't grootste
gedeelte - betreden. Al de documenten heeft hij, met benedictijner nauwgezetheid, doorsnuffeld; heel de bekoorlijkheid
van het zonnige land liet hij tot aan zijn dichterziel doorstralen,
al het vrome van Catharina's leven zijn christenhart doordringen - is het wonder zoo de vrucht uit zulk een samenvloeien
ontstaan, een werk is van eenige poetie, diepe mystiek, laaiende liefde. Eens te meer mbgen wij den Deenschen dichter dank
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weten voor die weldaad bij uitnemendheid : een kunstwerk.
Een kunstwerk dat in de ziel die bewondering nalaat, welke
zoo Iicht overslaat in zegenende bede.
3 Februari 1916».
Niet enkel door zijn~ werken zou Joergensen ons komen
bezoeken; weldra mochten wij hem ir; persoon zien verschijnen.
Trouw had hij ons bijgestaan en door lijn literairen arbeid en
door de vriendenbrieven die hij uit het zonnige ItaW~ schreef,
aan de Noordlingen aan zulken woesten storm prijs gegeven.
Niet lang na het verschijnen van zijne Katharina, in April 1916,
stond hij in De Panne, door minister Carton de Wiart en diens
gemalin medegebracht. In April, in 't voorjaar dus, maar men
kon het geen lente noemen. In tegenstelling met den prachtigen
zomer 1915, was 1916 zeer regenachtig, 1917 zoo buitengewoon
koud dat de ijsschotsen op en af met het tij dreven en het heele
strand een Siberisch uitzicht gaven. In gewone omstandigheden
hebben zulke weergesteltenissen maar een betrekkelijk beiang,
maar wanneer men in de nachten van den strengen winter'17
de auto's vol gekwetsten IlOorde rijden naar den Ocean, kreeg
het eene tragische beteekenis te den ken dat die ongeJukkigen
- zooals het werkelijk gebeurde - uren lang op den bevrozen
grond bleven liggen vooralcer opgeJicht te kunnen worden. In
1916 hadden zij - : nkel ! - van de natte killigheid te lijden.
Zoo op dendag dat ik Joergensen op het front begeJeidde, was
het een plassen zonder ophouden en landschap en melJschen
kregen wij enKel door een regensluier te zien. Die randonnee
heeft Joergensen verteld in zijn « Uithoekje van Belgie, » en ik,
iheel scqerpatisch, in De Belgische Standaard. De censuur Iiet
ons niet veel vrijheid van uitspreken; de onmogelijkste bijzon~
derhedeQi werden uitgeschrapt, terwijl spioenen vrij arbeids-
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veld genoten. Trouwens wat werd den bezoekers op het front
getoond? 't Bedreigde Veurne, 't een of 't ander verwoest dorp,
-- 't leven der tranchees bleef natuurlijk verscholen, en dat
aileen hadde trek uitgeoefend! Wij werden naar Lampernisse
gevoerd, waar slechts een muur van de kerk nog recht stond,
en niets meer ie zien was van Zanekins vroeger graf. Joergensen
die in Italie de ingestorte steden na de aardbeving had bezocht,
was getroffen door de overeenkomst tusschen die schouwspelep
en die van ons vernielde dorpen. Zooals hij zich ook verheugde
zijn geliefd geboorteland, Denemarken, terug te vinden in 't
landschap van «bachten de kuipe». Rijdend door eengroot dorp,
bemerkte ik eensklaps dat het Alveringhem was, enverzocht
onzen leider, (t Leduc, de auto te laten stilstaan va6r 't huis
van Cyriel Verschaeve. Verschaeve en JOt!rgensen hadden malkander te Antwerpen onlmoet den 160 Juni 1914, dus kort voor
den oorlog, op het feest ter eere van Constance Teichmann,
waarop onze gevierde Westvlaamsche dichter zijne schoone
rede hieid. Dit werd natuurJijk herdacht in de eigenaardige
studeerkamer vanden Alvering'hemschenkapelaan, vol boeken,
platen, kunstvoorwerpen, die zoovele jassen zagvoorbij trekken.
Wij ookwerden vriendeJijk enfeestelijkonthaald. Een perelende
ge\e wijn werd geschonken, die mij nog in 't geheugen smaakt
als iets zonnigs te midden gruwel en verwoesting, maar die
onmiddeJlijk moest verkeeren in bitteren alsem. Want plots
vernam ik van Verschaeve dat August Van Cauwelaert gekwetst
was, gevaarlijk, doodeJijk misschien, en te Hoogstaede lag. Nu
had ik maar een gedacht meer : daar henen te snellen, maar
eerst moesten wij nog langs Oostvleteren om en slechts in den
namiddag bereikten wij Hoogstaede. Wij werden gelukkig bij
den edelen gekwetsten jongelinl~ toegelaten - juist na ons
kwam de Koning op zijne borsthet eerekruis speten - moch-
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ten zijne hand drukken, zijn fiuisterend woord vernemen. Zijn
doorboorde long maakte ieder inspanning gevaarlijk. In een
houten barak kortbij was een concert voor de herstellende
gekwetsten aan den gang, quatuor, een harmonium bespeeld
door den kapeJaan van een naburig dorp, die de pedallen
dapper betrad. De gekwetsten zaten op stoelen, de nurses in
hun blauw gewaad op den grond, en het geheel had een
pittoresk uHzicht niet ongewoon in deze tijden van tegenstelling
en paradox. Muziek en oorlog! Helsch gedruis en zoete
hemelklank, razend lijden en zalving van kunstgenot, hoe
menigmaa} zagen wij de verbroedering van dit tegenstrijdige
later in den Ocean, to en de gruwel en zijne gevoIgen 'zelf
georganiseerd scheen. Dan trof ons het schouwspel als iets
nieuws, en de muziek - van Haydn, meen ik - deed ons
weJdadig aan. In den oorlog moet men aile druppeIs schoonheid zorgvuldig en dankbaar opslurpen. Maar is dat niet de
echte en gezonde philosophie des levens : de optimistische
stemming van 't geloof?
En Illtusschen lag Aug. Van Cauwelaert - geJijk zoo vele
anderen - tusschen leven en dood ...
Wij verlieten onzen Jijdenden vriend weI Iichamelijk, maar
onze gedachten bleven bij hem. En toen ik Swiss Cottage weer
binnen trad, was onze jonge vriend Paul Pierard, de jonge
schilder uit Brussel, daar mij verwachtende. Ik vertelde van
August, natuurlijk. Hij greep mijnen arm vast - ik zie hem
nog en hoor de woorden - en zeide : « Si je suis blesse, VOUS
viendrez aussi me voir, n'est-ce pas? » Ik mocht hem nooit
meer zien. Den 26 Juni volgende werd hij door eenen kogel in
de tranchee doodeJijk getroffen. - Zoo waren de korte - en
nijpende - ontmoetingen van den tijd. Maar in een o(1genblik
leefde men eeuwen door.
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Kort ook was het verblijf van Joergensen onder ons geen volle drie dagen. - Aan mijn relaas in De Belgische
Standaard wil ik ontleen_en wat in mijn geheugen verflauwde :
«De auto, door het G. Q. O. ons ter beschikking gesteid,
sneH eerst den weg naar Veurne op, en wij blijven staan in 't
mystiek·ouderwetsch, droomerig-schoone steedje, bezichtigen
Ste-Walburgis, SCNikoJaas. dentl doodsche Groote Markt, in
't begin van den Yzerslag getuige van zooveel militaire drukte,
van zoo menig bont glorie-tafereel, de middeneeuwsche en
renaissance-gebouwen. Hoe Joergensens fijn dichterlijk gemoed
zich aan dit alles vermeide, hoef ik niet te zeggen, doch werd
zijn christelijke zin misschien dieper getroffen door 't bezoek
dat wij, Veurne even uitrijdend, brachten aan de instelling
der Engelsche damen, die door Vlaamsche meisjes gehoipen,
aile ellende in stad en omtrek verzachten en zich vooral de
schoolkinderenbevolking aantrekt ». - Er is hier spraak
van 't werk door Mrs Innes-Taylor en hare gezellin Miss
Mac Neill, jaren lang met weergalooze toewijding en zelf- opoffering doorgevoerd. Nog eene figuur van den oorIog, deze
Mrs Innes-Taylor. Wie haar wi! leeren kennen, sla de eolleetie op van ons Omhoog-bladen in De Panne. - « Nu pijlsnel
de Ypersche baan opgereden. Het weer is onzeggelijk slecht;
onder een lagen hemel pJast de regen, door den rukwind tegen
de ruiten geslagen. Boomen, wei den verdwijnen onder den
regensluier. En de modder! Geen gangbare baan, nergens.
Daarin leven onze jassen nu, over 't jaar. Wie het hun ooit
zal vergelden? .. Bij eenen molen houdt de auto stil. Daar stond
verI eden Zondag » - 9 April, dus den dag dat Joergensen in De
Panne was aangekomen, daags naden verjaringsdag van Koning
Albert - «een altaar opgericht en het Te Deum werd er
gezongen onder 't St-Andrieskruis van de molenwieken, de
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soldaten in 't ronde geschaard. Kort bij, onder een afdak, in de
modder tot boven de knoesels, waren mannen zich aan 't
gereed maken om naar de !oopgraven te vertrekken; de soep
kookte, de paarden werden gezadeld ... » - 't Was de molen
bij Nieuw-herberg. Ik kende toen de streek nog niet zooals een
jarenlang verblijf het mij Jiet kennen. - «Nu op weg naar
Alveringhem, Alveringhem! maar claar woont vriend eyriel
Verschaeve, wien ik van v06r den oorlog reeds een bezoek
schuldig ben, dien Joergensen gelast is te groeten vanwege
een zijner vrienden te Rome. (Pater Voste). Vit de kerk
gekomen, ontmoeten wij hem en worden door hem geleid naar
zijn artistieke woning. En toevallig; in de samenspraak,
verneem ik een voor mij ontzettend nieuws : August Van C.
de onder-Iuitenant, de nobele, dappere jongeJing, werd in den
nacht van Vrijdag op Zaterdag - 7 op 8 April - in de loopgracht, waar hij zooeven was aangekomen, door een shrapnellkogel inde borst getroffen. Hij Jigt in 't gasthuis te H. en
Ct Leduc belooft mij er mij heen te voeren. DenkeJijk is hij
buiten gevaar, vermits vier dagen reeds verloopen zijn, maar
ik heb toch maar een gedacht meer:er naar heen te snellen.
Toch moet ik met mijne gezellen voart: naar Lampernisse
niet ver van devuurlijn,het dorpdat bijna geheel vernietigd
is; van de stoere kerk bHjft maar een muur recht. Naar
Oost-Vleteren waar het O. Q. O. ons op een lunch vergast; naar
de vreeselijk geteisterde stad Loa, met haar vergruisde schatten
geestelijke en burgerlijke architectuuf, de machtige witte kerk
open tegen den hemel, het kerkhof door de obussen omgewoeld. En eindelijk, eindelijk komen wij te Hoogstaedeaan !
De auto staat voor 't Oasthuis stil; de majoor-bestuurder
ontvangt ons. Slechts een oogenblik mogen wij de zaal
binnentreden waar de jonge held Jigt uitgestrekt, bleek van al
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het verloren bloed, maar kalm, gelaten op zijn gloriebed. Een
oogenbHk slechts is ons gegund, maar wij mogen toch zijne
hand drukken, een woord van liefde en bewondering toefluisteren, Gods zegen inroepen over hem. - En toen wij buiten
kwamen, Heten wij de plaats vrij voor een meer vereerend
bezoek: de Koning zelf kwam zijn hooge helden-gestalte
buigen over de neergevelde gestalte van den jongen held ... »,
Vreemd doet het aan ·uit deze nu verdaagde bladen over te
schrijven wat in de spanning, de koorts van 't oogenblik werd
gepend. Mijn artikel : «Met Johannes Joergensen op het
front» verscheen in De Belgische Standaard van Zondag 16
en Maandag 17 April 1916. Daaronder lees ik : « Het Servisch
leger naar Saloniki ». «Wie zal Konstantinopel ten deel
krijgen?» - Hoeveel wordt verwezenlijkt van onze menscheJijke vooruitzichten ?
M. E. BELPAIRE .
(Vervolg).

DE HERVORMING DER ASSISENHOVEN. (1)

De demokratische wervelwind welke thans over Europa
waait, heeft in ons land het vraagstuk der demokratiseering
der Jury aan de dagorde gesteld.
Demokratiseering der jury! dit lijkt wei een zonderlinge
woordkoppeling. Is de jury dan geen demokratische instelling ?
Is zij niet een geesteskind der groote Fransche omwenteling,
eene overwinning der vrijheidsgedachteop de duffe rechterlijke
overJeveringen van het oud Regiem ?
Er zijn personen die voor het jurystelsel eene grenzelooze
bewondering voelen, maar, sedert ettelijke jaren, zijn er ook
stemmen opgerezen tegen deze instelling ..
Het kan zijn dat, v66r een honderdtal jaren, het jurystelsel
(1) Lezing gehouden in de Vlaamsche konferentie der balie te
Antwerpen .
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toen nog in den fonke\glans van het nieuwe, er tameJijk verlokkend uitzag. Sindsdien echter hebben de jaren hun stof op
die glinstering geJegd en is het aantal bewonderaars geslonken.
Reeds meermaals is de boel hier en daar moeten opgeknapt
worden ... pour.reparer des ans I'irreparable outrage ...
\Vie weet of de tijd niet nabij is dat de primadonna uit de
revolutiejaren smadeJijk van het rechterlijk tooneel zal worden
verwijderd ...
In ieder geval schijnt het voor haar een veeg teeken dat,
na de wet op de korrektionaliseeringen en de aanzienlijke
uithreiding welke een wetje van 1919 daaraan nog heeft toegebracht, nu mee het vraagstuk der demokratiseering, verjonging,
moderniseering der jury, - of hoe ge het ook noemen wilt
- aan de dagorde is gekomen. Dit bewijst wei dat de instelling
veranderd is en geen geJijken tred heeft weten "te houden met
de evolutie onzer samenleving in de afgeloopen eeuw.
Als een gebouw door de jaren in verval geraakt en niet
meer beantwoordt aan de eischen der bewoners, kan men er de
noodige herstellingswerken doen uitvoeren. Maar een vooruitziend eigenaar zal zich ook de vraag stell en of het hem ten
slotte niet voordeeliger wezen ZOU, het offer eener tijdeJijk
grootere uitgave te brengen om het ding om te bouwen naar
een praktischer en moderner plan.
In vele gevallen zou een nauwgezette berekening uitwijzen
dat de tweede opJossing de· voorkeur verdient.
Stell en we ons dezelfde vraag, nu men van verschillende
zijden om nieuwe hervormingen in de inrichting der Assisenhoven roept :
Moet er hersteld of omgebouwd worden?
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Voor het beantwoorden dezer vraag is het nuttig te Ietten
op den geest welke de vervaardigers van ons wetboek van
strafvordering bezield heeft, toen zij het instituut der Assisenhoven in onze wetgeving hebben ingevoerd.
In Frankrijk was, bij de omwenteling, een sterke afkeer
ontstaan tegen de voormalige rechterlijke inrichting, en aIl~s
wat daarmede van nabij of van verre in betrekking stond.
Evenmin a]s de «noblesse d'epee» stond de « noblesse de
robe·» in geur van heiligheid bij de mannen van 1789.
{( Selon que vous serez puissant au miserable
" Les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir.

»

Zoo dichtte La Fontaine reeds in zijnt'n tijd !
Geen wonder dat de Nationaie Vergadering en hare
opvolgers er zich op toegeJegd hebben die middenpunten van
reaktieuit te stoken. Het overige is bekend. N? ruim vijftidn
jaar zoeken en tasten naar een bevredigende formuul, is men oip
het denkbeeld gekomen, beroepsmagistraten en leeken samdn
zeggingschap te geven in bepaalde rechtszaken, denkbeeld d~t
des te gretiger ingang vond omdat het,geheel harmonieeren'p
met de toenmalige staatkundige begrippen, een compromls
vormde tusschen de rechterlijkevormen van het oud Regierr
en de inrichting der rechtbankenuit het revolutionaire tijdper~.
Bovendien had men het voorbeeld van het traditioneele ma~r
vrijheidlievende EngeJand dat van af den tijd der rachimburg\,
rechtscolleges waarin het leekenelement ruim vertegenwoordigp
was, in zijne wetgeving haJ behouden .

..

Ofschoon onze hedendaagsche jury zijn ontstaan dan~t
aan den geest van wantrouwen welke vroeger tegen de beroep~-I
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magistratuur heerschte, bleek toch de wetgever van 1808 geen
onbegrensd vertrouwen te bezitten ten opzichtevan het leekenelement. Wij stell en vast.dat het arbeidsveld der gezworenen
zeer kort toegemeten is. Hunne medewerking wordt onnoodig
geoordee\d in burgerlijke betwistingen zoomede in de kleinere
strafzaken. Zonderlinge logika toch, welke aan een z. g. onbet r 0 u w ba r e beroepsmagistratuUf onbeperkte bevoegdheid
schenkt over de overgroote meerderheid der rechtsgeschillen !
Binnen de perken welke hun afgebakend zijn, beschikken de
gezworenen weliswaar over eene zeer uitgebreide bevoegdheid
en is de macht van de in 't Assisenhof zetelende beroepsrechters
eigenlijk van ondergeschikten aard.
Eenen oppervlakkigen bezoeker onzer Assisenhoven moet
de verhouding echter geheel anders voorkomen. Ziet hij niet de
heefen magistfaten, in kostbare tabbaarden op het podium
ze,telen terwijl, ettelijke treden lager, het gestoelte der gezworenen is opgericht vlak tegenover de plaats der beschuldigden ?
ja, waren de gendarmen daar niet om aan te toonen wie ze
bewaken, hij zou misschien niet onderscheiden Jangs welken
kant de misdadigers, en lang wei ken kant de eigenlijke rechters
bun plaats hebben !
Let ook op de menigvuldige ~egelen en voorschriften
betreffende de rechtspJeging in een Assisenzaak.
Ernstige deskundigen leggen uit dat zulks voor doel heeft
indruk te maken op al wie een terechtzi~ting van een Assisenhof
bijwoont.
Het weze zoo. Maar er zijn ook voorschriften die duidelijk
bewijzen dat de wetgever bijzonder bezorgd is geweest de jury
een klaar bewustzijn te geven van :~e gewichtigheid harer
verrichtingen. Zoo b. v. de eedformu*l van art. 312 wetboek
van Strafvordering; de voorschriften .iwelke in de Kamer aan
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de. beraadslagingender jury voorbehouden; moeteri uithangen:
(ar.t.342 ibid.); de melodramcrtische houdihgwelke de
oppergezworene verplicht is (art. 348 ibid.) aan te nemen
wanneer hij de beslissing der jurymededeelt.
Anderzijds vinden wij in hetzelfde wetboekeen aantal
bepalingen welke zichtbaarontstaan ziin uit de vrees datde
jury zich door het medeslepend woord van. een welsprekend
verdediger tot een Hchtvaardige vrijspraak zou kunnen laten
verleiden ; herhaa\delijk wordt gedrukt op den ernst en de
gewichtigheidderbeschuldiging, opdatde gezworenen daarin
een tegengewicht tegen de vaak hartstochtelijke verdediging
zouden vinden. Er moet lezinggegeven worden van de akte van
beschuldiging, (art. 313) waarna het openbaar Ministerie het
woard krijgt om de beschuldigingnog naderuiteen te zetten·
Indien een formaliteitin de praktijk in onbruikis geraakt, dan
heeft de beschuJdigde daarbij toch iets gewonnen, aangezien
diezelfde praktijk het getuigenverhoor laat voorafgaan door
10 een scherpe examinatie van den beschuldigde, 20 door het
verhoor vanden onderzoeksrechter. Later komt de prokureurgeneraal nogmaalsaan hetwoord om zijn rechtsvordering te
ontwikkelen. Intusschen, de rechtvaardigheid dwingt ons deze
erkenning af, is de verdediging zoo goed als machteloos,
hetgeen vaak zeggen doet dat, eerde advokaat het woord
krijgt, de tegenpartij reeds minstens driemaal gerekwireerd
heeft.
*

. Nadat de wetgever het hybridisch instituut dat Assisenhof
heet, had uitgedacht, diende de formuul nog te worden gevon den waaronder de wederzijdsche bevoegdheid van magistraten en gezworenen zougebracht worden.
Dit punt was, gezien de ingewikkeldheid van het
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hedendaagsche recht en de spitsvondigheid welke onze schrift~
geleerden bij den uitleg der wetteksten aan den dag weten
te leggen, niet gemakkelijk op te lossen.
Wij kunnen ons zonder moeite voorstellen dat in de
oertijden der beschaving, vertegenwoordigers van het yolk,
zonder bijzondere rechtskennissen begaafd maar eerzaam en
rechtschapen van inborst, met de uitoefening van de rechterHjke macht konden worden bekleed;
Immers de toenmalige samenleving kende niet de ingewikkelde verhoudingen tusschen het gezag en de onderdanen
en tusschen de onderdanen onderling die de eigenschappen
vormen omer hedendaagsche maatschappij. Rechtswetenschap
bestond niet ; het natuurrecht, in ieders hart gegrift, was de
eenige basis der wederzijdsche rechten en plichten. Stilaan
ontwikkelde zich uit de gewoonten en geplogenheden een « mos
majorum », een zeker maatschappelijk recht, dat niet ieder
geroepen was te kennen. De ouden van dagen waren de eerste
« juris periti }); de eerste eigenlijke rechtsgeleerden, maar zij
werden naderhand noodzakelijkerwijze vervangen door personen die de rechtsstudie gemaakt hadden tot wat men hunne
specialiteit zou kunnen noemen. Rechtspreken en rechterlijken
raad geven was van to en af het voorrecht geworden van slechts
enkelen. Dit verschijnsel kunnen we in de geschiedenis van
iedere beschaving waarnemen en houdt gelijken tred met den
ontwikkelingsgang der volkeren.
In weerwil der strakke vormen waarin ons hedendaagsche strafrecht gegoten is, blijft een zeer ruime plaats
voor allerlei twistvragen voorbehouden, zoodat het dikwijls
een alles behalve gemakkelijk iets is, te bepalen of iemand
schuldig is aan een strafbaar feit.
Het schuldbegrip vormteen veelzijdig gedachtencompiex
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waarin de strafrechterlijke theorie een subjectief en een objektief
bestanddeel onderscheidt,begrippen welke op hunne beurt
voor nadere ontleding vatbaar zijn.
Ook de rechterlijke bewijsleer heeft niet de simplistische
vormen behouden die haar in vroegere eeuwen kenmerkten. De
tijden toen men de schuldvraag deed afhangen van een Godsoordeel of van een bekentenis door foJteringen uitgelokt, zijn
reeds lang vervlogen.
Toch is het juist de schuldvraag welke in het systeem van
ons wetboek van strafvordering aan de beroepsmagistraten
werd onttrokken om toevertrouwd te worden aan het leeken~
element.
Het uitspreken der straf, in geval dat de jury de schuldvraag bevestigend heeft opgelost, ziedaar in hoofdzaak de
taak welke aan de beroepsrechters voorbehoud-;n blijfL
Automatenwerkje dat beJacheJijk afsteekt tegen de zwaarwichtige taak welke op de schouders der gezworenen rust.
Ik moet hier nochtans terloops aanstippen dat de wet van
23 Aug. 1919 eenige wijziging heeit gebracht in de wederzijdsche bevoegdheid van beroepsrechters en gezworenen.
Voortaan beslissen, zooals men weet, beide groepen samen
over de uit te spreken straf, nadat de jury afzonderIijk over
de schuldvraag heeft beslist. Tevens werd de schaal der uit te
spreken straffen merkelijk uitgebreid zoodat het uitspreken van
een zeer kleine straf voortaan mogelijk is. De bedoeling dezer
wet is duideJijk. Door het uitbreiden hunner bevoegdheden
heeft men den gezworenen, (si Iicet parva componere magnis)
- een been toegeworpen waarop zij knagen kunnen. Het feit
dat de beroepsrechters aileen over de straf beslisten, was den
gezworenen een steen des aanstoots en de rechterlijke geschiedenis toont ons feiten aan welke bewijzen dat de jury, uit
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vrees dat, buiten haar om, een te zware straf zou worden
uitgesproken, zich tegen aIle bezwarende bewijzen, tegen de
bekentenis van den beschuJdigde in, - tot een negatief verdict
Iiet verleiden.
Oit gevaar schijnt thans uit den weg geruimd. Desniettemin
mag men zich afvragen of, in de gezamenlijke gedachtenwisseling over de toe te passen straf,. het leekenelement, hoewel
verre de meerderheid vormend, in het algemeen het overwicht niet zallaten aan de beroepsmagistraten ? Immers de strafkwestie is een zaak van Jouter mekaniek.De gezworenen zijn geen
technici en vinden hun weg niet gemakkelijk in het strafwetboek en de aanvullende wetten : .Om deze red en en meen ik
dat de wet van 23 Aug. 1919 in hoofdzaak den toestand laat
gelijk hij vroeger was: n. I. dat de jury beslist over de schuldvraag, en de magistraten de straf bepalen.
Om de beginstelling tusschen beider bevoegdheid duidelijker te doen uitkomen, zegt men dat de beroepsrechter zich
uitspreekt over de rechtspunten, terwijl de jury over de feiten
oordeelt. Deze wijze van zich uit te drukken is niet juist.
BesJissen of iemand schuld heeft aan eene bepaalde
misdaad is heel wat meer dan het vaststellen van een bloot feit
dat onder ieders waarnemen vallen kan.
Gesteld b. v. eene moord met voorbedachten raad: De
jury dient allereerst vast te steBen of een bepaaJde daad als
« moord » in den technischen zin van dit woord kan omschreven
worden. Zij moet dus het onderscheid kennen tusschen het
rechtsbegrip « moord »eenerzijds en het rechtsconcept « vrij ..
willige doodslag » anderzijds.
Vervolgens moet het begrip der voorbedachtheid ontleed
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worden. IngewikkeJd psychologisch vraagstuk waaromtrent
de rechtsgeleerden nog geenszins uitgetwist zijn !
.
Bij elke misdaad kunnen trouwens de kwesties der
zedeJijke aansprakelijkheid den beschuldigde het aan- of
afwezig zijn van red en en van verontschuldiging, verschooning,
van verzachtende of verzwarende omstandigheden opgeworpen
worden, en niemand zal beweren dat het zelfs een ontwikkeld
gezworene volstaat de rechtsvordering van den Prokuteur en
de pleitrede van den verdediger aandachtig te aanhooren om
zich de juiste beteekenis van elk dezer begrippen eigen te
maken.
En tach zien wij dikwijls de gezworenen met de koelbJoedigheid der onwetendheid dergelijke twistvragen oplossen.
Sornmige gezworenen weten nochtans zeer wei dat de
hun opgeJegde taak hunne krachten overtreft. Bewust van
hunneverantwoordelijkheid, pijnigt hun het gevoelen geroepen
te zijn tot e.ene zending die geenszins in verhouding staat met
hunne wetenschappelijke kennis. Zij beseffen dat de rechtswetenschap een technisch yak is, even gespecialiseerd als
b. v. de geneeskunde of de mijnbouwkunde.<
Een zieke wendt zich niet tot een veearts of een smidsbaas
om genezing te bekomen maar tot een dokter. Vertrouwt hij
zijn huisdokter niet, dan zal hij een ander specialist bij zijn
ziekbed laten roepen.
In de gewichtigste strafzaken gaat het precies andersom.
Hr gebeurt een misdaad, - en wat is dit anders dan een
maatschappelijk ziektegeval ? - ; eenbepaald persoon wordt
het feit ten laste gelegd. Ter terechtzitting ontwikkelt de
Prokureur, een man van 't vak, de redenen die de plichtigheid
moeten bewijzen. - De advokaat, ook man van 't yak,
bestrijdt de aangehaaJde bewijzen en brengt de argumenten
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naa,r VOren ,waaruit z.e. de ons~huld van zijn klient: moeL
blijken. - D~ besIissing hangt. ecbteraf van' per~onen die.
vreemdzijn aan het va.k.
Vetre van fnijh!!t plichtbesef, de,goede. wil der gezworenen.
niet te waardeeren., Het. is . dilt niet wat hun ontbreekt, maar
weI .de. vereischte vakopleiding tot h,et uitoefenen. der rechts~:
wetenschap..
'. Is het niet een schromelijk iets het belang der samenleving .
. 'een~rzijdsen dat van den beschuldigde anderzijds in de handen te
leggen van ongeoefenden ? Hoe. ongerijmd is de wetgever niet,
wanneer hij de onbevoegde uitoefening der. geneeskunst met
strenge straffen, in 'topenhaar belangbeteugelt, maar de.
onbevoegde rechtspraktijk aan sommige burgers, door 'hellot
aangeduid, oplegt. Hoe ongerijmd ool<: van de gezworenen;
geene bijzondere rechtskennis te vergen terwijI de verdedi~
ging van den beschuldigde, aIleen door advokaten, d. i.
rechtspraktizijns, die een gesloten en gekontroIeerd korps
vormen, mag worden waargenomen !
Het kunstmatig onderscheid dat men maakt tusschen
rechtskwesties en feitenkwesties heeft oak zijn vijanden aan de
Batie.
Een beroemd Assisenadvokaat, Simon Sasseratb, schrijft.
in zijn onIangs verschenen boek : ~ La cour d' Assises » : « que
cette distinction entre Ie fait .et Ie droit est purement theorique
et ne repond plus il la realite. » (p. 323) Men mag nochtans
betreuren dat hij niet verder in den kern der zaak ingaat, maar,
voor eene redeneering, welke een zon4erling gemis aan kriti~
schen zin aantoont, er zich toe bepaalt het recht op te
eischen om de jury over de straffen welke op den beschuldigde
toepasselijk zijn, te onderhouden.
,Welnu, sedert verleden jaar is dit volkomen toegelaten,
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aangezien de jury nu ook over de straf medebeslist. Maar heeft
zulks het onderscheid tusschen recht en feit, zooals het gemeen·
lijk in Assisp-nzaken wordt opgevat, doen vervallen ? Men kan
hier aileen dan bevestigend op antwoorden, indien men, zooals
een oppervlakkig beoordeelaar, de strafkwestie als rechtskwestie
aanziet, dewijl het hier gaat om de toepassing van een wettekst,
maar de schuldvraag als een jeitenprobleem beschouwt omdat
een bepaaJde menschelijke handeling er den grondsJag van is.
Sasserath zoekt de oplossing aan den verkeerden kant.
Immers hoe meer uitbreiding men geeft aan de bevoegdheden
der jury, hoe meer rechtsvragen men doet beslissen door
personen die vreemd staan ten opzichte der rechtskennis,
hoe meer ook het openbaar beJang, bij de beteugeling der
misdaden, de speeJbal wordt van het toeval.
Hoe onjuist de voorstelling is (ook v66r de wet van t 919)
de gezworenen louter « juge du fait» te doen doorgaan, wordt
op treffende wijze geschetst door advokaat-generaal R. Jansen
in de rede door hem uitgesproken bij de hervatting der werk~
zaamheden van het Hof van Beroep te Brussel in het rechterlijk
jaar 1893.
Ziehier hoe hij een ontwikkeld man, dien een ongelukkig
lot als gezworene had aangeduid, laat spreken :
« Juge du fait? Ecoutez, la premiere affaire dans laquelle
j'a! siege comme jure, etait une accusation de faux en ecritures
de banque. On plaidait que tous les elements constitutifs
n'etaient pas reunis dans I'espece. Apres ceia, nous avons eu
it nous occuper d'une tentative d'assassinat, en pretendant
qu'i1 n'y avaH que de simples actes preparatoires et non une
tentative punissabJe aux yeux de la 101. Le lendemain, c'etait
une autre tentative, bien caracterisee, cette fois-ci, mais on
soutenait que si 1'intention coupablede ragent eta it parfaite-
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ment etablie, s'i1 avait fait tout ce qu'il pouvait faire pour
atteindre son but, Ie crime etait irrealisable dans les conditions
ou iI avaH ete tente, et, par consequent, la tentative echappait
a la repression penale. Et dans les trois affaires, chacun des
orateurs, a I'appui de sa these, invoquait auto rites sur'autorites,
on nous Iisait des passages entiers de Dallez, de Merlin, de
Hauss, de Nypeis, des considerants d'arrets de Cour de
France et de Belgique, que sais-je ericore ? J'avais envie
d'interrompre et de dire: tout cela ne nous regarde pas; MUS
sommes incompetents pour trancher ces controverses, nous
sommes juges du fait ...
Voila quel fut notre lot a nous, jures, juges du fait, tandis
que la Cour ... n'a eu, en cas de verdict affirmatif, qu'a appliquer les articles de loi, vises dans,l'arret de renvoi et J'acte
d'accusation, besogne qui n'etait rien, je puis bien Ie dire,
en comparaison de la notre et qui n'a point paru plus difficile
que de chercher l'heure d'un train ou Ie prix d 'un abonnement
dans un guide des chemins de fer.;. »
Het spreekt van zelf dat eene zoo logge instelling als ons
hedendaagsch Assisenhof niet vlug werken kan.
Wanneer vooral onzehandelaars, wier gansch vermogen
soms op het speJ staat in een enkel proces dat menige maanden
hangende kan blijven, wanneer zijom een snelwerkend gerecht
roepen, is er niemand die de billijkheid van dien eisch niet
erkent.
In strafzaken is traagheid, zoo mogelijk, nog minder
gewettigd. Hier staat de eer, de vrijheid, het levensoms der
burgers op het spel.
Doorgaans zijn deze zaken minder ingewikkeld dan
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burgerlijke of hande\sbetwistingen en toch gaat er meestal,
zelfs voor de onb:mulligste overtredingen, op heeterdaad vastgesteld, maanden overheen, eer de zaken voor den rechter
komen.
Bijzonder in Assisenzaken is het v66ronderzoek tijdroovend, hetgeen des te pijnlijker is voor den beschuldigde,
dewijl hij, in de meeste gevallen, het verloop van al die
formaliteiten, in de gevangenis heeft af te wachten.
Een voorarrest van vijf,· zes maanden is volstrekt geen
uitzondering, en er zijn ons allen gevallen bekend waarin de
duur der voorloopige hechtenis een vol jaar heeft overtroffen.
Een dergelijke toestand is niet alleen pijnlijk voor den
aangeklaagde, maar is' ook bedenkeJijk van het standpunt
beschouwd der beschuldiging. De openbare partij immers heeft
het hoogste belang er bij dat de beteugeling der misdaad de
pleging derzelve spoedig volge. Dit boezemt vertrouwen in bij
de eerlijke burgers en kan op boosdoeners welke nog niet in
't kwaad verhard zijn, een heilzamen indruk verwekken.
De Assisenhoven, nu, zijn rechtscolJeges welke niet
bestendig zitting houden zooals de andere Hoven en Rechtbanken. In beginseJ houden zij slechts om de drie maanden
zitting. Daaruit voigt, dat, wanneer de tijdroovende pleegvormen van het vooronderzoek vervuld zijn, de beschuldigde
soms nog een of twee maanden extra-v66rarrest te doen heeft,
alvorens zijn zaak op de terechtzitting kan voorkomen.
De traagheid en de omslachtigheid welke eigen zijn aan
de rechtspleging v66r en op de Assisenzitting hebben de wet
van 4 Oktober 1867 op de korrektionaliseering uitgelokt.
Daardoor is het mogeJijk geworden het log Assisenmachien
voor het overgroot aantal misdaden buiten werking te houden.
De statistieken wijzen uit dat van de wet op de korrek-
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tionaIiseeringen in de praktijk een ruim gebruik gemaakt wordt.
Hier volgen eenige cijfers :
A. Betichten wier misdaad
gekorrektionaliseerd werd.

B. Beschuldigden verzonden

Jaar.

1909
1910
1911
1912
1913

2.748
2.909
2.583
2.791
2.908

132
91
83
106
136

naar het Assisenhof.

Men ontwijkt dus lOoveel mogelijk den inderdaad onhoudbaren toestand welke ontstaan lOU, indien men stiptelijk ieder
strafbaar feit, als misdaad bestempeld, naar de Assisen moest
verzenden. Is dit niet het beste bewijs, door den wetgever
zelf geleverd, dat de Assisen instelling in de praktijk een
onbruikbaar instrument is ?
De wet van 23 Aug. 1919 heeft de mogelijkheid om,
wegens verzachtende omstandigheden, misdaden naar de
gewone rechtbank te verzenden, nog aanmerkelijk uitgebreid.
Haar plaats is in een museum van oudheden, niet in onze
hedendaagsche rechtszalen.
(Slot VoIgt.)
Euo. VAN NUFFEL,
Substituut-procureur des Konings,
Antwerpen.

HISTORJSCHE KRONIEK
De Vrijheidsboom

Op 7 Mei 1919 richtte de Minister van Landbouw een schrijven tot de
verschilJende GouverIleursder Provincies, met het doelorn de gemeentebesturen aan te zetten tot het planten van eenvrijheidsboom, zoo mogeJijk nog v66r den 22 November, verjaardag v~n de plechtige intrede des
Konings te Brussel. Op verscheidene plaatsen~erd reeds aan het verlangen voldaan : op die manier dus werd de vrijm~king van ons Vaderland
plechtig gevierd, en menige jeugdige vrijheictsboom prijkt reeds op de
open bare pleinen van stad en dorp. la, de vieuwsbladen hebben ons
reeds gevaHen medegedeeld van kwaadwilligaards en dronkenmannen
die het edel zinnebeeld der verlossing moed}vilJig hebben geknakt of
neergehaald .. .
De gedachte om een heugJijk feit door het planten van een boom in
I
zekeren zin te vereeuwigen, is heel oud, en in de meest verschillende
omstandigheden werd ze toegepast. Lazen we ivoor eenige maanden niet,
dat onze koninkJijke familJie, bij haar reis )n de Vereenigde Staten,
ook dergeJijke plechtigheden had voorgezet~n ! Te Santa Barbara in
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Californie b. v. (1), plante de Koning een cypres en de Koningin een
oranjeboom in den kloostertuin der Minderbroeders (12 Oct. 1919) en
s'anderendaags plaatste Prins Leopold een olijfboom op het kerkhof
der Missie.
In vroegere eeuwen vindt men veel « meiboomen » ten tee ken van
blijdschap, en thans nog worden in sommige streken verschillende gebeurtenissen op die wijze gevierd.
De eerste eigenlijke vrijheidsboom (2) schijnt te Boston geplant te
zijn in de achttiende eeuw bij het begin van den Amerikaanschen vrijheidsoorlog. Spoedig werd dat voorbeeld ook in het oude Europa nagevolgd " te S. Gaudens (Vienne), in Frankrijk, dank aan pastoor Pressac
(1790), en in Belgie. ten tijde der Patriotten. De oude bisschopsstad Luik
schijnt haren eersten vrijheidsboom reeds geplant te hebben bij de woeIingen van 1789 (3), en misschien dagteekent de nog bestaande « vrijboom»
van Saventhem ook reeds uit dat jaar (4). Nopens Brusse1.weten wij (5),
dat de Patriotten op 6 November 1790 een oproep tegen de Oostenrijkers
uithingen aan den vrijheidsboom, gepJant op de Groote Markt. Een soort
van ultimatum, waarbij Keizer Leopold Belgie 21 dagen verleende om
zich te onderwerpen, werd veroordeeld « it etre lacere au plus haut
point du jour sur Ie grand marche de notre capitale, au pied du chapeau
de liberte, permettant de faire imp rimer notre decret et l'afficher it la
perche dudit chapeau de liberte et ou besoin sera ». Die koene proclamatie
belette echter niet, dat Brussel een maand later wederom door de Oostenrijksche troepen bezet werd.
De vrijheidsboom verschijnt hier van den beginne af in innigen
(1)

De bode van den H. Franciscus, DI. XLIII. (1919-1920), biz. 229.
Histoire patriotique des arbres de La liberte door

(2) Er bestaat een

GREGOIRE (nieuwe uitg., Parijs, 1833). Een exemplaar heb ik echter niet
kunnen vinden.
(3) TH. GOBERT, Les rues de Liege (Liege, 1884 ss.) Dl. II, biz. 332,
bij jadis, DI. XVI (1912), biz. 171. - Het tijdschrift jadis, dat hier meer
dan eens benuttigd werd, bevat veel inlichtingen over allerhande onderwerpen ; jammer dat niet alles even betrouwbaar is !
(4) AnnaLes de La Societe d'archeoLogie de Bruxelles, t. XIV (1900),
ladis, Dl. IX (1905), biz. 167.
(5) A. HENNE et A. WAUTERS, Histoire de La ville de Bruxelles. Dl. II
(Bruxelles, 1845), biz. 400.
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samenhang met den « chapeau de la liberte., d.l de phrygische of roode
muts.het zinnebeeld der onafhankelijkheid. In de Grieksch-Romeinsche
wereld hadden de slaven het recht niet om ergens met gedekten hoofde
te verschijnen ; het gebruik van een hoofddeksel was dus een teeken van
vrijheid. In de XVIII- eeuw nu werd die roode muts met die oude zinnebeeldige beteekenis weerom in voege gebracht en spoedig zou het Fransche Schrikbewind haar een nog grooteren bijval bezorgen.
Wat te Brussel gebeurde in 1790 is nog belangrijk, omdat er in den
zooeven geciteerden tekst spraak is van de« perche dudit chapeau de
liberte ». De vrijheidsboom was dus aanvankeJijkgeen eigenJijke boom,
maar een doode paal, geJijk ook de Engelsche benaming liberty pole
duideJijk te kennen geeft. Ook de eerste vrijheidsboomen die de Franschen later in Belgie oprichtten, waren blijkbaar in hetzeJfde geval. Te
Binche plantten zij op 9 November 1792, weinige dagen na den slag van
jemappes, « une perche avec Ie bonnet de la liberte »(1). Reeds in April
van hetzelfde jaar werd op de Groote Markt te Komen (Comines) een
denneboom van 82 voet geplant. Men had hem te Gheluwe gekocht en
hem met de Fransche kleuren beschilderd (2). Wie verdacht was van
vijandschap tegen de RepubJiek, werd tot bij den vrijheidspaal gebracht en
gedwongen hem te omhelzen. Een vreedzame inwoner van het nabijgelegen S. Margriete, wien de Sansculotten den spotnaam van «Paus $
gaven, werd ook aangebracht en « oblige d'embrasser Parbre de la Iiberte
enduit d'excrements» (3). 't Is te hopen dat in het loopend jaar 1920 hetzeJfde ceremonieel niet zal toegepast worden op al wie zieh met marken
heeft vetgemest ; de plechtigheid zou in vee I plaatsen te lang duren !
Dat er veelal van een «dooden» vrijheidsboom spraak was, blijkt
nog hieruit, dat te Meenen b. v., bij het feest van 1796, de plakbrief met
nadruk aankondigt dat het ditmaal een «arbte vivant de la liberte»
geldt (4). Ook de uitdrukking • vrijstaak» die men wei eens vindt (5),
wijst op hetzelfde feU.
(I) jadis, Dl. IX (1905), biz. 168.
(2) Slechts later werd hij door een eik vervangen.
(3) L.]. MESSIAEN, Histoire ... de Comines, Dl. II Courtrai, S. D.),

biz. 325.
(4) Dr REMBRY-BARTH, Histoire de Menin, Dl. III (Bruges, 1881),
biz. 132.
(5) B. v. P . VAN NUFFEL, A lostum religiosum (Aalst, 1911), bIz. 20.
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Wij zijn thans gewoon, misschien weI onder Franschen invloed, den
naam van «vrijheidsboom» te gebruiken. Onze voorvaderen hieten dat
veeial eenvoudig een «vrijboom »,naam dien men o. a. vindt te
Saventhem (1) en te Schilde (2). Is het woord misschien dus onder
Zuiderschen invloed ontstaan, het zinnebeeld zelf was hier bekend reeds
vaar den eersten Franschen inval. Het schijnt wei dat men het gebruik
eigenlijk aanAmerik:l ontleend heeft en niet aan onze Zuiderturen. Was
het ook nlet naar het voorbeeld van Amerika dat de Brabantsche patriotten den 11 Januari 1790 officieel voor den jeugdigen Belgischen staat den
naam verkozen van «republique des etats BeIgiques unis»? Dat Jijkt
niet onwaarschijnlijk.
Wat er ook van zij, toen de Brabllntsche Omwenteling deerlijk
misIukt was en de Oostenrijkers weer van het bewind meester waren,
moesten die 7innebeelden van onafhankelijkheid noodzakelijk verdwiinen.
Den vrijheidsboom van Luik had het yolk ten andere zelf reeds uitgerukt
in 1790, voordat de Prinsbisschop op zijn zetel hersteld was (3).
Ooch reeds bij den eerstenFranschen inval verrezen ze overal
opnieuw. Te Bergen werd in Januari 1793 een eik geplant, met het veelbeteekenend opschrift «L'egalite ou la mort ~ (4).
Het planten der vrijheidsboomen gesrhiedde met een zekere plechtigheid : stoeten, redevoeringen, muziek en zllng, dragen der Fransche
kleuren enz. waren gewone punten van het programma. De Fransche
driekleur werd op den boom geheschen, of weI , als het een doode staak
gold, werd ze veelal zelf met de passende kleuren beschilderd. Dikwijls
ook, naar oude vaderlandsche zede, werd de boom overvloedig met bier
begoten. Te Binche besloot de raad, bij dergelijke gelegenheid, « de faire
placer sur la place de cette commune trois ou quatre tonneaux de bierre
aux fins predites », nl. opdat «tous les citoyens de cette commune, en
partageant cette allegresse, rendissent leurs hommages it cette nH~me
liberte » (5).

---(1) jadis, DI. IX (1905), biz. 167.

(2) P. CORMAN, Les arbres remarquables, ifid., 01. XVI (912),
biz. 72-75.
(3) 01. TH. GOBERT, Les rues de Liege, 01. II, bIz. 332, aangehaald
iUd., Dl. XVI (1912), bIz. 171.
(4) jadis, DI. IX (1905), bIz. 168.
(5) Ibid., biz. 169.
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Antigodsdienstige betoogingen bleven gewoonlijk niet uit. Toen, na
den eersten Franschen invaI, te Brussel een nieuwe vrijheidsboom op de
Markt gepJant werd, haaIde men met geweld de RecolIetten uit hun
nabijgeIegen klooster en dwong hen, niettegenstaande hun verzet, met
het volk, rond het zinnebeeld der vrijheid, de Carmagnoie te dansen (1) !
Toen Belgie in 1794 voorgoed onder Frankrijk kwam, kreeg Meenen
zijn vrijheidsboom nauweIijks twee dagen na den slag bij Fleurus
(26 Juni 1794). Doch 's anderen daags reeds werd hij in brand gestoken;
gelukkiglijk kwamen «ijverige. burgers bijtijds om te blusschen ! Den
24 Januari 1796 werd een nieuwe boom geplant, ditmaal echter een
levende ; doch hem was ook geen lang bestaan gegund (2).
Een levende boom werdook te Aalst geplant, aangezien men verneemt dat een onbekende «booswicht» gedurende dennacht van
6-7 Frimaire X (27-28 Nov. 1801) er de takken van afgerukthad. Vol gens
een proclamatie van den « maire », kon dat schelrustuk slechts het werk
zijn van «wanschepsels, onweerdigh van den naem van Borght;r en
Franschman, met een woord van een monster ... ». Niettegenstaande de
officieeIe belofte van zeshonderd frank belooning, kwam niemand den
plichtige aanklagen (3).
'
Ook onder den Boerenkrijg (1798- I 799) werden natuurIijk veel dier
zinnebeelden neergehakt. Vrijheidsboomen genoten· gewoonIijk geen lang
leven, en sommige moesten drie- of viermaal vervangen worden (4). Er
waren er die zich aan hun nieuwe standplaats niet konden gewennenof
die spoedig een natuurlijken dood stierven ; andere vieJen als slachtoffer
van een of ander orkaan (5), maar het meeste deel bezweek bij het veranderen vanpolitiek regiem. Een vrijheidsboom immers is natuurlijk
gebonden aan de partij die hem geplant heeft ; hij is geenszins veranderIijk en opportunist, gelijk de Oudste Burger van Brussel, de bekende
Fonteinman uit de Stoofstraat, die sedert de XVIe eeuw met goeden en
kwaden over de baan kan, en het uniform gedragen heeft van aIle partijen
(1) HENNE et WAUTERS, Op. cit., DJ. II, bIz. 417.
(2) REMBRV-BARTH, Op. cit., DJ. III, bIz. 113-114, 132.
(3) P. VAN NUFFEL, Op cit., bIz. 20-21.
(4) B.v. te Malmecty.jadis, DI. XVI (1912). bIz. 170-171.
(5) O.a. die van Peteghem bij Deinze, die het uithield tot in Februari
1907.jadis; Dl. XI (1907), bIz. 54.
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en besturen, zonder nog dat der machtige bondgenooten uit den wereldoorlog te vergeten. Vrijheidsboomen werden menigmaal 's nachts verraderIijk door een of anderen " achteruitkruiper » neergehaald. Niet
zonder reden werd het heilig symbool veelal met een ijzeren hekken
omsloten, om aile kwaadwilligen op eerbiedigen afstand te houden. En
toch gebeurde het menigmaal dat een verbIijde Bacchusvriend de vrijzinnigheid zijner meeningen en handelingen staafde, met een vermetele
hand aan den onschenbaren vrijheidsboom te slaan!· De gemeentebesturen, benauwd voor de wraak der Franschen, trachtten dan gemeenIijk
de hatelijkheid op de omliggende gemeenten te werpen. Toen de vrijheidsboom te Komen omvergeworpen werd (juli 1799), besloot de secretaris,
na vIijtig onderzoek, dat de plichtigen elders moesten thuis hooren,
tot gemeenten " qui en veulent considerablement a Comines, a cause de
son patriotisme (!) et de ce que les lois y sont mises a execution» (1).
HetzeJfde was reeds gebeurd te Merbes-le-Chateau gedurende de eerste
Fransche bezetting. De heilige boom werd weggehaald in den nacht van
6-7 Januari 1793 « vraisemblablement, luidt het verslag, par des etrangers
ayant bu et malintentionnes envers la commune. » Een andere boom
kwam oogenblikkeIijk zijn ongelukkigen voorganger vervangenJ el1 de
Raad van Henegouw wenscht den magistraat geluk over zijn vaderlandschen ijver (2).
In den keus der boomsoorten die men als zinnebeeld der vrijheid
wilde benuttigen, heeft men geen vasten regel gevolgd. In een lijst (3)
vindt men de voJgende soorten onder de nog bestaande vrijheidsboomen :
een beuk van 3 m. omtrek (Nassogne), een esch van 2,35 m. (Roy) en
een anderen van 3,25 m. (Franchimont), een eik van 4,45 m. (RuIles), een
linde van 2,50 m. (Schilde), een van 3,35 m. (Itegem) en zelfs een van
4 m. (Lessen). Elders nog gebruikte men platanen (4) of andere soorten
meer.
Meestal de nog bestaande vrijheidsboomen werden natuurlijk gepJant
in 1830-31, om de Belgische Omwenteling te vieren. Meenen pJantte er
(1) Missiaen, Op. cit., 01. II, bIz. 383.
(2) jadis, 01. X (1906), bJz. 166.
(3) P. Corman, Les arbres remarquables, in jadis, De XVI (912),
bIz. 72-75.
(4) B. v. te Herchies. jadis, 01. IX (1905), bIz. 146.
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een op 20 April 1831 ; doch hij mocht geen langer leven genieten dan zijn
Fransche voorgangers (1). Hetzelfde jaar plaatste Gent er ook een op de
Vrijdagmarkt; doch tijdens den volksopstand van 1839 werd hij verbrand
en door geen anderen vervangen (2). Wetteren plantte zijn vrijheidsboom
op 5 April 1831. Terwijl de juichende inwoners bij 't schuimend bier de
vrijheid vierden, namen eenige booswichten de gunstige gelegenheid te
baat, om een naburig buitengoed te gaan plunderen. De eigenaar, een
vreedzame burger, werd vastgegrepen en. het schuim van 't volk eischte
niets minder dan zijn dood aan den vrijheidsboom! Slechts met moeite
werd hij halfdood uit hun handenverlost. Kort daarop werd over de
feiten een rechterlijk onderzoek ingesteld, en de gemeente Wetteren
werd tot 22.169,64 fr. boet veroordeeld, wegens verzuim van politiemaatregelen op denschoonen dag der vrijheid waaraan de gemeente
sIechts een bitter aandenken kon bewaren (3) !
't Is te hopen dat onze BeIgische steden en dorpen meer voIdoening
zuIlen bel even aan hun vrijheidsboom van 1920 en dat de verbeeIde
vrijheid geen ijdel zinnebeeld zaI blijken !

Iseghem .

P.

HILDEBRAND,

O. M. C.

Isegbem.

cit., D1. III, biz. 235.
(2) Pro De Potter, Gent van den oudsten tijd tot heden, DJ. VI ~ uem,
1891), bIz. 285.
(3) Jan Broeckaert, Geschiedenis van Wetteren (Gent, 1862),
bIz. 121-123.
(I) Remby~Barth, Op.
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Onder de nieuwste uitgaven der Koninklijke Vlaamsche Academie
moe ten hier vermeld worden :
1. Van den Vos Reinaerde, naar de thans bekende handschrifteil en
bewerkingen critisch uitgegeven met een inleiding door Dr. J. W.
Muller, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
2. Middelnederlaf!dsche Gedichten en Fragmenten, uitgegeven door
Napoleon de Pauw, 2de deel , 2de stuk (Wereldlijke Gedichten).
3. 7ondalus' Vizioen en St. Patricius' Vagevuur, uitgegeven door
Dr. R. Verdeyen en Dr. J. Endepols, 1een 2e dl.
Van Esmoreit verscheen bij Wolters, Groningen, in schooluitgave,
.
de 8" druk .
Van den Spieghel der Salicheyt van Elckerlyc bezorgde R. J. Spitz
een nieuwe uitgave (Apeldoom), met inleiding en aanteekeningen. De
tekst is ontleend aan de Graaf's uitgave. 't Bundeltje is or 14 uit de reeks
Zonnebioemboekjes.
Comelis Everaert door de hoogieeraren Muller en Scharpe is nu ook
·volledig. De 3de en laatste afievering (Brill, Leiden) bevat philologische bijzonderheden over al de spelen: een ievenvan den schrijver en
een schetsvan het Brugge dier dagen. Eeriang over deze merkwaardige
inieiding een recensie .
..
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Over LandjuweeZen en HaagspeZen in de ICe eeuw had het Leonard
Willems iude Kon. VI. Academie (Vers!. en Med. 1919). Hij heantwoordt
hoofdzakelijkde vraag: Waarin verschilt een Haagspel van een Landjuweel.
« Uit en over Oude Spraakkunsten » is een reeks bijdragen vanC. S.
N. de Vooys in zijn « Nieuwe Taalgids, 1919 en 1920.
Voor C. Huygens en voor Worp's zesdeelige uitgave wordt weer de
aandacht gevraagd door G. Kalff in zijn artikel « Uit de briefwisseling
van Constantijn Huygens» (Vragen des Tijds, 1920).
Albert Verwey's boek over Hendrik SpiegheZ wekt heel wat belang
stelling. Zie-o. a. Museum Dec. 1919. Padberg noemt het in « de Studien »
een boek « dat hevig doet instemmen en heftig tegenspreken ».
Bij Alcan, te Parijs. liet C. Van den Borren een bundel verschijnen
over « Orlando di Lasso ». Het boek heeft eene goede pers. « The Times
Literary Supplement (Thursday, April 22, j920) maakt te dier gelegenheid een parallel tusschen hem en Palestrina, en schrijft : It was perhaps
inevitable that the fact of the deaths of the two most celebrated composers
occurring in the same year should have led musical historians to couple
their names together. Palestrina died in 1594 and Orlando di Lasso at
his country house near Munich in the same year. Their lives covered
the same period, but were spent amid very different surroundings,and a
comparison of the work they produced is apt to be misleading, and, in
the case of Lasso, to result in underestimation of his genius. Palestrina
was, from first to last, a servant of Rome and surrounded by ecclesiastical influences. His secular music can hardly be distinguished from that
he wrote for the Church; both are full of the spirit of exalted and
sensuous mysticism which is characteristic of the Catholic Renaissance
of the time; the suavity of his writing is purely Italian, and he never
indulges in the bold progressions and false relations to te found in the
work of his contemporaries among the Netherlanders and the English.
His music. represents the culminating point of the school to which he
belonged, but is difficult to find in it anything wich points to the
development introduced in his later years by Monteverde. With Lasso the
case is very different. The man is a typical Netherlander. Educated
musically in the school of Obrecht, he travelled in Italy, England, France,
and Germany, finally settling at the Court of the Dukes of Bavaria in
a well-paid and higly honoured position. An indefatigable worker, his
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output was so enormous that it has undoubtedly injured his reputation,
for, until recently but little of his music was accessible in a shape that
could be easily examined. In 1894, on the third centenary of his death, a
complete edition of his workes was begun at Leipzig. It is estimated
that this will reach to at least sixty volumes, but so far only twenty
have appeared, and none has been issued since 1909 ».
j. Huizinga schrijft een merkwaardig boek over het Herfsttij der
Middeleeuwen en A. J. V Hamel heeft het met veel minder stijl en inzicht
over Zeventiende eeuwsche opvattingen en theorieen over litteratuur in

Nederland.
De oude en de nieuwe historische roman in Nederland is een boeiend,
maar wetenschappeJijk niet zoo betrouwbaar boekje van L. Prinsen, den
schrijver van 't bekende handboek.
Degelijker is J. L. Walch's Burgerlijk Drama in Nederland althans
zoo 't geheeJ zal beantwoorden aan 't inleidende hoofdstuk in 't April nr.
1920 van « Groot Nederland ».
Pater Molkenboer bestudeert het Italiaansch bij Hooft en zijn Kring
(De Beiaard (1919 en 1920).
J. A. F. Orbaan beschrijft Rome zooals Hooft het zag (oud Holland,
1920).
Marie von Seydewitz geeft in de InseI-Bucherei een goede vertaJing
van Vondel's Lucifer.
Een nieuwe bijdrage tot betere Vondelwaardeering bracht Dr. Tol
(de Nieuwe Gids, 1919).
Th. Horsten gaf een boeiend boekje over Vondel's Leven en
Streven en plaatste in het tijdschrift Taal en Letteren (Okt. '19) zijn
studie over « Vondel en Mamits van Nassau ».
Schmidt Degener gaat in zijn Vondel en Rembrandt (De Gids 1920)
los op Vondel, die in zijn schatting veel minder geniaal is dan Rembrandt.
Daarop roept hem ter verantwoording Pater Molkenboer' in Vondel
en Rembrandt (De Beiaard, 1920).
,
Het Vondel-evenement der jongste jaren is Dc J. Sterck's Oorkonden over Vondel en zijn Kring (Paul Brand, Bussum, 1918).
Een weldaad voor meester en leerJing en voor het heele Nederlandsch
publiek van Zuid en Noord is de heruitgave van eyrieJ Verschaeve's
Vondelstudien: Verschenen tot nog toe in die reeks (OnsVaderland
Brussel) Lucifer, Adam in Ballingschap, Noah.
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S. I. Von Wolzogen KOhr bestudeerde « de Nederlandsche vrouw in
de tweede helfi der achtiende eeuw» Daarovetf bre~gf ~e aids (1920) zijn
oordeel.
Het eeuwfeest van Multatuli's geboorte bracht o.a.
Pater Padberg: Multatuli, de mensch l ; Multatuli, de denker,
Multatuli, de literator ; drie bijdragen in de « Studie~ » ; .
J. Saks: « Multatuli en zijn Vorstenschool l » (Groot ~ederland) ;
S. Kalff: «Jan en Eduard Douwes Dekker',» (De nieuwe Gids) ;
S. Kalff: «Multatuli en zijn uitgever », nl. " Rudolf Charles d' Ablaing
van Giessenburg »;
S. Kalff: « Multatuli en Busken Huet » (Tijdspiegei),;
S. Kalff : « Multatuli en Duymaer van Twi'st • (ElzeViier) ;
Dr. Van den Berg van Eysiga-Elias: Bioemlezing uit Multatuli.
Frederjk Van Eeden: Over Multatuli's /vlinnebde\re,n (De ,nieuwe
Amsterdammer) ;
G. Brom : • Kroniek en Kritiek " De Beiaard », Maart 1920).
Dezelfde Pater Pad berg, hier vooraan vetmeld, is np bezig met van
zijn Multatuli-bijdrage een pendant te levenin over 1., A. Alberdingk
Thijm, wiens eerste eeuwgetij thans ook voor 4e deur staat
« Potgieter als kriticus» wordt lovend bE1handelq door J. B. Meerkerk (Nederland 1920).
.
J. B. Schepers stelde uit Potgieter een nieuwe bloemlezing saam.
In de Beiaard (1920) schrijft J. J. ten Berge oven Vogelstemmen

«(

bij Guido Gezel/e.
De Hoofdgedachten bij Boutens

.
'behande~t

H. T. Oberman (Onze
Eeuw, 1919). Hij ziet een duidelijk verband I tusschen,Boutens en de
Fransche Symbolisten.
Over Boutens' taaltechniek heeft het P. Van Ginniken in de
Studien (1918).
Israel Querido wordt bedacht met een karakterschets in de Hollansche
Revue (1920).
,
.
't Wordt in Noord-Nederland zoo'n beetje modenl Karel Van de
Woesfijne tegenover Felix Timmermans te s~ellen (Elzeyiers Maandschrift 1919). Robbers blijft Van de Woestij~e getr!?l1W .en plaatst de
c OoddeJijke Verbeeldingen » verre boven ~.het K'jn~eke.n Jezus in
Vlaanderen ». - Zie verder P. H. Ritter in t den Gjll4enWinckei »,
1919; A. C. S. de Koe in « Onze Eeuw », 1920.
~

or
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Van Virginie Loveling, de 84-jarige, verschijnt (in Groot Nederland,
1920), een novelle: « Een Karmelietes ».
Edward Peeters laat (in den Gulden Winckel 1919-20) recht weervaren
aan de «Oeestelijke Opbouwers van Vlaanderen» : totnogtoe kwamen
aan de beurt Hendrik Conscience en August Snieders.
Sfreuvels wordt gehuldigd door Maria Viola om zijn «Genoveva
van Brabant» (Van Onzen Tijd, 1919).
Uber die neuere Jltimische Literatur is een boekje van Th. Frings
(Marburg, 1918); de hoofdpersonen zijn Willems, Conscience, Van
Duyse, en vooral Gezelle.
L. Simons in zijn Vlaanderen in de Brandinu, (De Gids 1920) raadt
Nederland aan wat meer het oor aan de Zuidelijke broeders te leenen.
Pater Gorris uit zijne waardeering voor Amier's «Skald Heirik»
in « Dramatiek in dienst van den Vlaamschen strijd (Studien, 1920).
Voor P. D. Chantepie de fa Saussaye, die in 't voorjaar overleed,
schrijft Prof. Dr. K. H. Roessing een « In memoriam» in « Onze Eeuw » :
Hij wist dat het centrale strijdpunt van aile leven en denken steeds was
en nog is : hoe te benaderen de levende eenheid van Christendom en
cultuur. Er blijft cell ~pcrsoonlijke diepte van vroomheid, waar aile cultuurbelangen zwijgen en secundair worden; niet voor niets kende hij
Augustinus, Pascal, Kierkegaard. Maar toch was dU een van de eerst
opvallende dingen bij de la Saussaye : wat weet deze theoloog vee! van de
wereld in hare veelzijdigheid, en toch : hoezecr staat achter dezen
veelzijdigen cuHuurmensch overal de geloovige. Aan de moderne romanliteratuur en dramatiek ontleende hij voor zijn colleges minstens even vee!
als pan de traditioneel christel1jke moraal. Hij kende Calvyn en Sch!eiermacher, Ritsch! en Hermann zeer goed, maar in de 19" eeuwsche Fransche
kritiek, in Vinet, in Sainte Beuve en Brunetiere, in Faguet en Strowski
voelde hij zich even goed th:1is. Hij greep in zijn geschriften en in zijn
woorden telkens terug op den Bijbel, kon een privatissimum geven
over het Johannes-evangelie en over Schleiermachers dogmatiek, maar hij
schreef ook artikelen over Goethe, over Potgieter, over Bjornson, of
Fogazzaro ....
Isaac Esser t Juni 1920. Onder zijn deknamen L. Terborch en Soera
Rana bracht hij vee! schoons in zijn vers en zij.n proza. Zijn «HiJdegonde
van Duyvenvoorde » is een onzer best bewerkte novellen.
Ter gelegenheid van het 25-jarig schrijversjubileum Van Brusse
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he eft H. Van Loon uit Brusse's rubriek «Onder de menschen» in de
N. R. Ct. twee dikke dee len verzameld onder den titel: Vijf en twintig
jaar onder de Menschen >. Van Loon voorzag de bundels van een inleiding en schrijft: «Met schilderoogen bekijkt Brusse de wereld, hoe lief
is hem het intieme en het eentonige, het pittoreske en het expressieve.
Een colorist is hij met de taal t nooH een knutselaar en woordkunst
maakt hij niet. Daarvoor behouden hem waarheidsliefde en afkeer van
aile onechtheid en deftigheid en heerschzucht, daartoe dringt zijn lev-ensliefde te vinnig naar het wezen van de zaak. Onmeedoogend kan hij zijn
in ironie en drang tot geesteJijk zelfbehoud. In ons land staat hij alleen,
in het buitenland ken ik geen tweede van zijn waarde en hoedanigheden.
En ik ben geneigd te den ken dat het beperkte en beperkende, het strakke
en vaak schijnheilige, het aan kunst vijandige kortom in Hollands' openbare leven als het sobere, het van opgeblazenheid warse, het, - is het
geen germanisme ? stemmingsvolle bij ons, dit talent zich heeft laten
ontpiooien tot den rijpen en sappigen bloei, waarvan deze bundel een
overzicht bedoelt te geven ».
In Dirk Coster's pasverschenen «Marginalia» bij kunst en leven
staan vee! doodgewone dingen treffend uitgedrukt : b. v. « Het StoYcisme
leerde het gemis der aardsche vreugden vreugdeloos verdragen; het
Christendom ieerde het gemis der aardsche vreugde verdragen uit een
hooger vreugde, die wei ieder oogenblik bereid is, de kieinere vreugden
van de aarde te bestraien, doch die uit zichzelf bestaat en die de natuurJijke straling is der gezuiverde ziel »
En verder: «Dat het Christendom de aardsche vreugde verdiept, en
de waarneming dier vreugde niet vervaagt, doch verheldert, wordt in
onze eigen Iiteratuur alreeds bewezen door het feit dat niet aileen er geen
natuurpoezie verrukkender is dan die van onzen eenigen modernen
christen .Guido OezelIe, maar nergens ook de natuur met scherper zinnen
waargenomen weed, nergens meer de natuuf als natuur aanschouwd
werd, zonder de vervalsching van e.en enkele tendenz, van een enkele
persoon1ijke gedachte ».
Dr Jac. Van Oinneken's' « Gelaat, Gebaar en Klankexpressie »
(nr 2 van de Nederlandsche Kunst, verschijnt bij Sijtthoff te Leiden) is
eigenlijk E'en herdruk van zijn bijdragen in de Studien 1910. Onmisbaar
is dit boekje voor elken taalleeraar, evenzeer als zijn rede over «de
Persoonlijkheid van den Docent» die in de Studien Jan. 1920 verscheen
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en thans is overgedrukt in «de Persoonlijkheid van den Opvoeder»
(Vlaamsche Boekenhalle, 1920).
Van MeiUet's «Les Langues dans l'Europe nouvelle» wordt door
L~ C. Michels een uitvoerige bespreking gegeven onder den titel
c Europese Talen » ( in Tljdschriftvoor Taal ~n Letteren, 1920).
_ Gert Royen geeft een uitgebreide en degeUjke stu die over «Koniantinatie » (Tijdschrift voor Taal en Letteren, 1920). Vooral het gedeeJte
over « Begrips- en klankkontakt» is merkwaardig.
Van Keynes, den Cambridger hoogleeraar verscheen « The economic
Consequences of Peace» eenboek dat in Engeland of Amerika buitengeWonen opgang maakt. Keynes noemt den huidigen vrede, uit het oogpunt
van de internationale moraal, zoo ongeveer een daad als de Duitsche
inval in Belgie. Het boek verwekt dan ook in Frankrijk hevige protesten,
o. a. van G. Levy in de « Revue des deux Mondes» (15 Mei, 1920).
In het volgende nr van dezelfde « Revue» klaagt Paul Haz-ard in zijn
artikel: «La Langue frarll;aise et la Guerre » over den vobrtdurenden
achteruitgang van het Fransch. De Germaansche talen, met het Engelsch
voorop, hebben de toekomst. Waar is de tijd, zegt Hazard, dat men kon
spreken van « l'hegemonie litterMre de la Fnihce» en van « I'universalite
de la Langue frailc;aise ».
De jongste de Goncourt-prijs werii toege}terio. aan «AI'Ombre des
jetines filles en fleur» van Marcel Pr6ust. 'lBbek is een vervolg van
« Du cote de chez Swann., en nog;dd~ ~tid~r~hlli1dels worden beloofd
onder den algemeenen titel «A la recherCitedu temps perdu ». Een soort
t11emoires zullen 't zijn, maar zonder groote-geschiedenis-figuren. Men
begint al te praten van een nieuweh Sahit-Simoh. Irilange, ingewikkelde,
hartelijk-Duitsch gedrilde vo\ziririen dticterzoekt proust in zijn herinneringen met een niet te miskemieh psy~holdgi!;che gevatheid het leven
zooals hij in 't zich voelt en ron<lom iich ziet,
K. R. Gallas schrijft over M~ritizee la th~ode de l'art pour l'art.
(Neophilologus, 1920).
.
.
J. Van Ryckevorsel beredeiieertdesclioone kunst van Paul
Claudel (Studien 1919), les nouveaux ci6eH~ vail Bazin en Bourget's
j{)ngste roman Laurence Alba.ni (Studieh192Q): ....•
C. Serrurier, dezelfde die destijds ioo'~P1erkmaardig boek over
shakespeare (Neophilologus,
Bayle schreef, heeft het mi over Voltaire
1920) ize schreef onlangs ook een degelijk werk over Pascal's« Pen sees ».

et
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Kramer geeft een studie over {( Les poemes epiques d' Andre Chenier»
(Neophilologus, 1920).
Het karakter van I. jacq. Rousseau werd bestudeerd door A. P.
Roose in een Leidsche dissertatie (Wolters, Groningen, 1919).
Over Charles Peguy schrijft Jan Van Nijlen (in het Museum, 1920).
« Het Huis van Balzac", wordt ons in al zijn physieke en moreele
bijzonderheden geschetst door ]. Tilrooy (Elzevier, 1920).
«Herinneringen uit de jeugd van Rostand» worden ons gebracht door
de WetenschappeJijke bladen, 1920).
Henri Backer wijd aan« l'Annonce faite a Marie» van Claudel vijf
sonnetten : het Afscheid, Anne Vercor, het Offer, het Wonder, dekonde
die kwam tot Maria.
AIle Goethe-kenners moeten binnen hun kring betrekken het nieuwe
Goethe-boek van Gundolf, en aile Nietzsche-Iezers dat van Ernst Bertram
waarvan de titelluidt :« Nietzsche, Versuch einer Mythologie ».
Den 9n Februari 1920 stierf Richard Dehmel, een der grootste
hedendaagsche Duitsche dichters; hij werd 57 jaar oud.
In stemmingskunst was hij Goethe waard, getuige b.v. :

Helle Nacht :
Weich kUsst die Zweige
Der weisze Mond.
Ein Fliistern wohn t
1m Laub, als neige,
Ais schweige sich der Hain zur Ruh :
Geliebte duo
Der Weiher ruht, und
Die Weide schimmert
Ihr Schatten flimmert
In seiner Flut, und
Der Wind weint in den Baumen;
Wir traumen, traumen.
Die Weiten leuchten
Beruhigung.
Die Niederung
Hebt bleich den feuchten
Schleierr hin zum Himmelssaum :
a hin - 0 Traum.
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Nicb Von Suchtelen vertaaltna den eersten Fau$tnu ook den 2",
Constant va.11 Wessem schrijft over Gustav Mahler,een karakteristiek
zijner persoonlijkheid,(Nieuwe Gids, 1920).
« De tragiek van den artistiek aangelegdel;l mensch in de nie~were
Duilsche letterkunde » h'eet een merkwaardige' bijdrage van Th.' Van'
Stockum (in Neophilologus, 1920),
J. L. Van Tricht levert «Beschouwingen over Herman Bahr ~ (Onze
Eeuw 19201.
G. Turquet-Milnes bedenkt met een tamelijk oppervlakkige aandacht,
Some modern Belgian writers (Museum, 1920).
.
'.
Een fijne studie over « het Dichtwerk van Francis Thompson danken
wij A. G. Van Kranendonk (Neophilologus, 3" afl. 1920).
Pater Frankebehandelt uitvoerig George'Bern Shaw (Studien, 1920).
Dezelfde pater schreef in 1917 in datzelfde tijdschrift een uitvoerige
studie over Mgr. Benson.
Arthur Van Schendel vertelt over « King Lear» (De Gids, 1920) op
dezelfde wijze waarop hij jaren geleden ons Shakspeare voortooverde: .
R. C. Boer schrijft over Ibsen's • Peer Gynt» (Neophilologus, 1920),
naar aanleiding van Logeman's uitgebreide monografie «A.commentary,
critical and explanatory on the Norwegian text of Henrik Ibsen's Peer Gynt,
.
its language, literary associations and folklore ».
Van Antonio Fogazzaro is een levensbeschrijving verschenen te
Milaan, bij Baldani en Castoldi. Deschrijver Tommiaso Galhirati-Scotti
was door zijn vriend Fogazzaro zeU belasi met de uitvoering van de
bijzonder kieschetaak.
Boutens bracht over uit het Grieksch het« Doodenoffer »v;an
Aeschules, en « Phaidobn» van plato.
.
W. E. J. Kuiper vertaalt en leidt in Bacchy/ides' Ballade van Theseus
en Minos (GroofNederland, '20) . .
J. L. Walch vertelt. eenoude legende na: «Het Offer van ,Berenice
(Nieuwe Gids, '20)
. , ..'
.
.."
.
Heiri Boeken wijdt vier sonnettenaim « De Scherts' van Arlstophaiu!s
op Agathon's Gastmaal (Nieuwe' Gids 1920).
..' "
'
Dr. J; A. Schroeder verhaalt (in de Nieuwe Gids ·1920). over den
dood van Peregrinus, den cyriischenwijsgeer enasceetder 2" eeltw.;

BOEKENNIEUWS

URBAAN VAN EYOEN S. S. R. : Meer Volmaaktheid.
.

Vlaamsche Boekenhalie, 1920.

.,., .". -s; ....

Prijs6 f~.

«Ja daar ziju blijde dagen nog in't,Jeveri ... » schrijtt PaterV{lIl ,E)1g~p
den priester-dichter na (blz.89). Zalige stonqel1 waarqpmen al 't vergarikelijke vergeet, waarop de ziel, trapsge""ijie, zich verheft tot aan q~
eeuwenoude Wijsheid en hoogste Volmaaktbeid. Voor deneen' kOl11t het
wat vroeger dan voor den ander'. Voor een Augustinus yan Tagasta,opde~
anderen, zal het geschieden na zjjn bekeering, nazQOveel ' jaren ,~¢do6~
berdte hebben op de woelige baren van 'slevens,oceaan. (i~le>idir~
bIz. 9.) «Irrequitum cor nostrUlll, ons bart, kent ,geel} rust •. Niemand
kan die ','klassiek menschelijke beelden vall AugustiI~~~'«J3e~ijdel1isse,I,l ,c~
vergeten . Alles was zoo eenvoudig en klaar vODr diEi sterke Romeirtsche
zielen. Maar hoever van ons atdta "dle zo,ele meiavonden, begeleid ~et
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nachtegalenvooizen, gebalsemd met leJiengeur! De ziel mediteerde toen
zoo gemakkelijk over den hoogen zielenade! die bijeen kristen betaamt.
Maar nu?
WeI, die 300 bladzijden over «Meer VoImaaktheid ", geschreven met
tranen op de waagen en vreugde in 't hart, wijl de blauwe oogen
mijmerend keken op de witgekalkte muren van 't Duitsch gevang zullen,
- niet in 480 ten tijde van Augustinus - maar in 1920, het kristeJijk
antwoord geven op de altijd menscheJijke vraag : «Hoe moet ik nu tot
God gaan met al de oprechtheid van mijn gemoed? «De avond is nabij
en de zee wordt onveilig voor mijn bootje ". - «Zie naar de haven van
het licht, mijn zoon, zal de goede Pater antwoorden, en begin toch eerst
met uw hart te zuiveren van al 't verderfeJijke van de wereld. Kom dan,
en volg Jesus. "
Ziedaar het doe! van het : zeljverloochening om goddelijke lie/de.
In een eerste deel zet schrijver den Iezer aan om naarde stem van
God te Iuisteren in de harmonievolle stilte der stilzwijgendheid. God
heeft het lied aangeheven ; hart en ziel moeten er op antwoorden.
Nu begint een harde arbeid : de ioutering van de ziel die zoekt naar
voImaaktheid. Dit tweede gedeelte werd geschreven door een moralist,
een biechtvader, een wijzen raadsman en trouwen zoon van St Alphonsus.
Hoofdstuk XII «Fiat ~ onder anderen is geput bij de zuiverste bronnen
der ascese.
Maar 't derde deel : « de Mensch, bewerker van zijn Volmaaktheid ~
schijnt ons minder goed geIukt; misschien weI omdat het laatst komt in
een.werk waarvan de inhoudstafel geen Iogisch plan te kennen geeft.
Nu P. V. E. heeft zelf aangeduid (bIz. 16) waarom het hem onmogeJijk
geweest is naar « systematische eenheid of ordeJijke en wetenschappeJijke
behandeling " in zijn werk te trachten.
Zal biddend en lezend Vlaanderen « Meer VoImaaktheid ~ van
P. V. E.koopen en er in mediteeren? Ik denk, ja : ten tijde van .de
kerkvaders zocht men naar meer voImaaktheid; de mystieken van de
middeleeuwen brandden van liefde voor den volmaakten Zoon van God,
naar dien Jijdenden Jesus; de positieve moderne mensch zoekt op zljne
beurt naar het paar sterke wieken dat hem naar het voImaakte Leven
moet brengen.
In 1920.sche taa! herhailJt. schrijver het eeuwig jongeevangelische
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gezegde : «Wilt gij volmaakt zijn, ga heen, verk09p! ~I w~t gij hebt en
geef het aan den armen weg. Kom dan en volg Mih., (M,t
XIX.)
I
En dat is per slot van rekening de diepe reden win bestaan van al
onze moderne acetische Iitteratuur : ons vertolkeni: ~at Jesus eens en
vooralverkondigd heeft. Dat heeft P. V. E. gedaari r
.
Een laatste wensch.
Naar P. V. E.'s woord zelf, is «het leven der ~eqigen: het hoogste
kunstwerk, de zang der waarheid op de snaren dtt'r lliefd~ » (biz. 85).
Naar dien zang hebben we geluisterd als die vur\ge ,k1oqsterling ons
aanzette tot «meer volmaaktheid». Mogen we nu sin1&en ~an P. V. E.
dat hij zou bidden voor de lezers van zijn werk opdatei' ~ me~r volmaaktheid» zou gedrukt staan, niet op de eerste bladzijde va!n, een boek - hoe
mooi ook het uitgegeven is - maar in het hart, hetihopgst~ kunstwerk
van God, waar Hij gedurig aan, «een zang van waa!t*~d «Isokkeit» op
de snaren der Hefde ».
God geve « meer volmaaktheid » en ook Heiligen :~l)!aan :Vlaanderen.
M. P.

]. BITTREMIEUX Ph. et S. Th. Prof. a !'iUniversite de
Louvain. Lessius et Ie droit de guerre. Contribution a
J'histoire des doctrines iheo!ogiques, sur la guerre.
5fr.
Bruxelles, A. Dewit, 1920-168 bIz.
Om twee redenen te gelijk komt. dit boek .te goeder ure. De
groote gebeurtenissen, die we doorworsteld hebben, wekten de belangstelling weer op aangaande hetgeen het natuurrecht en het volkenrecht
over den oorlog voorhouden. Anderzijds vestigt de aanstaancte drie~
honderdste verjaring van Lessius' dood de aandacht der geleerden op
onzen grooten theoloog, Leonhard Leys of Lessius, geboortig. Ivan Brecht
bij Antwerpen, die zoo Iilllge jaren de godgeleerct'heid doceerde te
Leuven en wiens gebeente berust in het koor de Jezult1t¢nkerk aldaar.
(1) JAN HAMMENECKER « Zoo zuiver als een {)oge~ )} Inleiding~
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,Q~dE)~ den oorlog, bereidde prof. Bittremieux voor den druk een

~JUUitg~g~~en ~tuk van Lessius, in handschrift berustende in de Konink-

t"ij~e ,I~,:,~ek,:,"

rij ~,e Brussel, nl. een uittreksel uit zijn in de les gedicteerden
j<:omw¢qta r in Secundam Secund(2 van de Summa van S. Thomas. Het
reva~; :~i,j?lleering over den oorlog. Daarop volgen vier bijvoegsel~ uit
artde!~en p aatsen van denzelfden kommentaar: Mogen de ongeioovigen
torh~~lg~lbof ~edwongen worden? Mag men hen dwingen ·de geloofspr~d1~~ts, te optvangen? Mogen de kristene prinsen hun ongeloovige
:pn:d~t~an'~n o~rechtstreeks noodzaken het geloof te omhelzen ? Mag de
:K~rk i'~; '~e kfistene vorsten de ongedoopten straffen om zekere wandaqen, e~z. .
.
.
N~ ~en korte inleiding en vooraleer den tekstvan Lessius af te
ii(:lrUK~#h,+nth:;edt deE. H. Bittr~mieux de ~eeningen van de .zevenliende:ieeuvvs~hel goqgeleerden,: Wat IS er verelscht tot een wetbgen oorIog?
:Eenbhoegd gezag en een rechtmatige reden. Waarin bestaat die? Mag
,!men,bu11en erge rechtskrenking,nog andere redenen als voldoende
iiaanri~~~~? ~n hoe blijkbaar moeten die zijn? Welkeplichten van
iirech,tM~at1.igMid of naastenliefde behooren door de oorlogsvoerenden
i'I'ond~:t1:/:oU<ilen te worden? Wat is er tegenover niet-strijdenden geoorloofd ?
iBijkpwen~e v:raagstukken hebben betrekking op de deelneming der
iig~e*~~iik~n aan dIm strijd, op de oorlogslisten. op het vechten 0[> feest-

Idag~n..

il
L

Men vergeJe niet dat Lessius deze lessen in 1592gafi en bijgevolg
ilbijnapitsluitend op het natuurrecht wees, daar het volkenrecht nog
hetr,ek,k,eljjk w, einig OOriO,gsgewoonten bekrachtigd had. Het natuurrecbt
i op z~th ~elf verbiedt riiet aIle geweld tegen niet-strijdenden, noch aIle
!Iplu~~~r~ng h~nner goederen. Inzonderheid was toen het begrip van een
:i «' v00itd\1rend neutralen Staat» onbekend en zoo neemt Lessius, even
,I ais H~gQGrotius in zijn De iure pads ac belli, het « recht van onschade:lijkel'dobrtocht » voor den rechtmatig krijgvoerende over 't algemeen
;13!i.njf ~ic~ dairtegen verzetten kan een casus belli 'worden~ Aldus komen
: de g~beurtenissen van 1914 als van zelf ter sprake : Prof. Bittremieux
!iwei~~:da,ti .00* wat breeder uit over het·« r,echt van doortocht », en bewijst
daC.~~, l»uit~chers zich daarop beroepen ten onrechte, om' Belgie;s
j!n~u~r~li~~it e*om het feit dat zij door hun ultimatumons land in den
IlgroQ~s~eni no~d dompelden : het wettig uitoefenenvan noodrecht verI
"
:1

'

if
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onderstelt o. a. aJtijd dat de andere partij niet in even hacheIijken toestand gebracht worde.
Nog een paar andere punten worden ietwat ruimer behandeld : In
welke mate is bij Lessius de gedachte van een scheidsgerecht te vinden ?
- Wat begrijpt hij door justitia vindicativa, de wreekende rechtvaardigheid, zoo dikwijls in de oorlogsleer aangehaald ? Zij streeft nl. niet
naar lage wraakneming, maar weI naar bestraffing om het gekrenkte
recht in eere te herstellen, of wei - wat niet hetzelfde is - naar zeker
gebruik van dwang om schadevergoeding te bekomen. Die opvattingen
worden maar al te dikwij\s verward of althans onduidelijk voorgesteId. Eindelijk onderzoekt de geleerde Schrijver in hoeverre andere Vlaamsche
theoIogen, in 't bizonder de Leuvensche hoogIeeraar Wiggers (van Diest),
den invloed van Lessius' schriften onctergingen. In de middeleeuwen ert
nog in de xvne eeuw oordeelde men vrij toegevend over hetgeen men
nu pIagiaat noemen zou.
Kortom, belangwekkends genoeg om den leergierigen Iezer aan te
lokken. Voegen we er bij dat de uiteenzetting heel sober en duideJijk is,
zooals het een echt wetenschappelijk werk past. Prof. Bittremieux heeft
ten volle bereikt wat hij bedoeIde : een verdiensteIijke bijdrage te leveren
tot de geschiedenis del' ontwikkeling van de theologische zedenleer en
en een hulde te brengen aan onzen geleerden en heiligen landgenoot, dien
we in 1923 op waardige wijze hopen te vieren.
Leuven.

J.

SALSMANS, S.

I.

JAN LIGTHART : In Zweden. J. B. Wolters, Groningen,
Den Haag. 306 bIz.
Zeker een der mooiste en boeiendste werken van den beroelliden,
veel te vroeg ontslapen paedagoog. De vruchtvan een reis, ondernomeri
op uitnoodiging van Zweedsche onderwijsautoriteiten, die Ligthart in zijn
befaamde Tullingstraat hadden bezig gezien en die helli wellschten te
hooren verkondigen, in 't beiderzijds gemeefischappelijk Dtiitsch, voar
het Zweedsche pubJiek wat den goeden en grooten mati zoozeer op het
hart lag.
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Jan Ligthart ·heeft dan ook de reis aanvaard. En daarvan vertelt hij
zoo smakelijk dat we onder de vrijwel talrijke boeken die we alree over
Zweden bezitten er geen enke! weten aan. teduiden daL.boeiencter is en
tezelfder tijd keuriger literair dan het werk van dezen .schoolmeester.
Hoe fijn humoristisch, die Jan die er uit moet, die huisduif die een
reisduif moet worden! En dan nog we! op zee. En toch heelemaal niet
zeeziek. Wat hem achteraf toch zoo speet om de ervaring die hij missen
moest.
In Zweden zelf gaat het hoofdzakelijk ver zijn etelsel: hij zet het
uiteen in zijn lezingen ginds. nog frisscher misschien dan in zijn bundeIs
over «OpvoeOing». Hoe ieuk dat interview met die journaliste in
Stockholm.
« En wat is nu eigenIijk uw systeem ? .. Mijn systeem ? Ik heb geen
systeem. Nu ja, maar wat is dan het kenmerkende van uw streven? Wat
is dan het bizondere, waardoor u zoo beroemd bent? U bent toch een
beroemd pedagoog !
Oaar hoorde ik het uit onbekende vrouwemond - een beroemd
pedagoog. En ik dacht, dat zouden ze je in Holland weI anders zeggen.
Berucht ja, berucht wegens onzin van houtzaagmolens en suikerfabrieken,
waarmee ik de kinderen wi! fijnzagen en de opvoeding versuikeren.
Doch ik moest dan toch ergensberoemd door wezen. En toen vroeg
ik mijn ondervraagster - we zaten gezeIIig aan 't venster te praten - of
ze kon lezen in degevel van 't mooie gebouw aan de overzijde.
Neen, want daar viel niets te lezen.
Maar had den die stenen dan niets te vertellen, die rode bakstenen,
die grijze zandsteen, die witte kalkstrepen en ook die spiegelruiten, en ...
Ze keek, maar schudde ontkennend hethoofd .. Weet u weI, waar die rode
stenen vandaan komen? Neen. En die spiegelruiten? Neen? Maar u
hebt toch op school geleerd van .. ; A,ch ja, maar dat had ze maar zoo
geleerd, omdat ze het leren moest, omdat ze het opzeggen moest. Oat
leerde je alles voor·je examens.
luist, maar alles wat u leerde, was om u heen, en u zag het niet. En
nu is mijn systeem, om te maken dat u het weI ziet. Oat is alles.
Kent u die bomen daar? Neen, nooit van gehoord. Oat mag u niet
zeggen. U hebt toch botanie geJeerd? Ah ja, natuurIik, maar toch die
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bomen ... Daar had je 't weer. Alles geleerd, en niets geweten. Enilillu
is mijn systeem, te zorgen dat U het wet weet.
Oat was inderdaad een mooi systeem.
En flU bleek me dat mijn ondervraagster gehuwd was, kinderen hHd,
met die kinderenmeeleefde en hun graagvan alles verteide en antwoor~~e
op hun vragen. «Maar ik weet zelf haast niets.» En u hebt toch pp
school gegaan ? « Ja tot mijn achttiende jaar. »
We praten weI bijna een utlr met eikaar. Het interviewen was g~~d
vergeten. Ze tekende geen woord meer op, we waren verdiept in ~~n
zaak, waarvoor we ons beiden interesseerden, zij als moeder en ik ~Is
meester. En ze wist mijn systeem, eigenlik Ieefde het al jaren lang ~js
een klacht, als een verlangen in haar eigen moederhart. »
Even eenvoudig, diep als op het kindergemoed, is de kijk van ~~n '
Ligthart op het Zweedsche steden- en natuurschoon, en ophet Zweedsq~e
doen en Iaten in de grootstad en er buiten.
Dit boekje telt mee onder de vele' weldaden door Jan Ligth~rt
bewezen aan groot en klein.
D.W.

Drukkerij A. DE BIEVRE, Brasschaat
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I. H. Htberdinglt Cbijm.
18zo - 19Z0

-Cot stillen tempd hadt se uw heerlijk leven
In heilge linie moeizaam opgebouwd,
De botlglijn bleelt, als in extase ontbeven,
De in=l'eine "rouw die "room de banden vouwt.
~

In 't goudlm licbt dat zacbt kwam binnenbeven
Beeft steeds tiw ziel de schoonbeid Gods aanschouwd.
€n 'torget "an uw bart liet liederen ontzweven
Diep met den Idank "an 'Vondels lier "erfrouwd.
~

Uw zans "erzwond. t:'och, tusschen nieuwer tonen.
Die met hun slans de 6choonheid willen kronen,
SHjft htlogste hulde aan de €ene trouw sebracht.

;t
'Ved jongnn staan op hunne baan, bewosen,
€en stond nu 5tH, en, naar uw beeld sebosen,
Scsroeten zij nog diep uw rcine pracht.
~

Joz.

l)~

'Voght.

THIJM EN VLAANDEREN

Het eeuwfeest van Jozef Alberdingk's geboorte mag in het
tijdschrift dat hij stichtte nu 65 jaargeJeden niet ongemerkt
voorbijgaan. Toch bedoelen we geen eigenlijke jubiJeeringshulde. V66r 15 jaar deed in dat opzicht, ter eere van Thijm en
de heele Thijm-familie, de Warande h~t hare, to en ze dat nummer gaf, dat, in wedijver met haar Gezelle-n r , in Noord en Zuid
populair is geworden.
.
Bij deze gelegenheid, nu Noord-Nederland om ter drukst
Multatuli viert en Thijm, zullen wij het vooreen keer kalmer
doen, en praten stilweg over Alberdingk en Vlaanderen.
Er is inderdaad pratensstof. Geen enkel onzer Noorderbroeders toonde zich zoo echt een bro~der als Jozef Alberdingk.
Geen enkel ook Iiet zich zoozeer aan ~e Vlaamsche beweging
gelegen en heeft zooveel bladzijden 0\1er ons en onze belangen
nagelaten.
Weet U. weI dat die bladzijden ~aam gegaard een fraate
bundel zouden vormen ? Want deze polygraaf, die bijna zoo-
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veel als Bilderdijk en meer dan Vondel schreef, en wei in
nog sterkere mate dan zijn beide groote meesters om te « getuigen» steeds, heeft binnen zijn beJijderschap ook Vlaanderen
betrokken, in een tijd toen bijna heel Noord-Nederland ons
negeerde of minachtte.
Over Belgie zooals 't in '30 werd gemaakt, viel Alberdingk maar schameltjes te spreken.
Hij was tien jaar oud toen de scheuring gebeurde. En de
lagere schooljongen barstte los in zijn dichtcahier :.
Op mannen op, gordt aan het strijdgeweer,
Vliegt dan nu been met Hollands dappre scharen.
Komt, houwt met hen vol moed den Belg ter neeI',
Wilt door uw moed het Vaderland bewaren.
Vliegt dan ten strijd, geeft eer en pJigt gehoor,
Doe 't vrijheidsvuur steeds in uw boezem blaken.
Ja, datgij eel' uw eigen borst doorboor'
Dan dat ge uw trouw aan HoIIandzoudt verzaken.
Dat dan nu vrij de Brit en Franschman koom',

't Regt woont bij ons, daar wij op God vertrouwen ;
Wij blijven kalm en vechten zonder schroom
Om 't erfdeel onzer vaadren te behouen.

En denk niet dat dit vanwege dat Amsterdamsche tweedebroekventje zoo maar wat schoolsch-Iyrische kaaskoppigheid
was.
Hij zal u een half leven later ons 1830 beredeneeren als
voigt:
« Tot de grieven, die de kinderen van « 's Conincx Nederlanden », na vele jaren van onrust eindeJijk in 1815 werkelijk
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onderdanen eens konings geworden, omtrent 1830 met nadruk
Heten gelden, behoorde het opdringen der nederduitsche taal
aan de waalsche bevolkingen, en, in 't algemeen, de gewelddadige verhollandsching der Beigische ProvincH~n.
« Ik heb er nog niet in mogen slagen het logisch sluitende te vatten van eenige staatsleer, waarin aan het recht tot
opstand een piaats zou zijn ingeruimd. Ten eerste grond! men
de redeneeringen, die tot wettiging van dit vermeende recht
zullen leiden op niets hechters dan zekere dichterlijke schilderingen en willekeurige apprceciatien van zelden behoorlijk
waargemaakte verdrukking; ten tweede, hebben zij, die zich
op de natuurlijke rechten des volks en's menschen waardigheid beroepen, nog nimmer kans gezien het bewijs te leveren,
dat werkelijk, naar het oordeel des volks, deze rechten geschonden zijn, noch ook dat aan de leiders van den opstand het
privilegie zou toekomen te dekreteeren, dat het feit der schending van deze rechten bestaat; ten derde, leeren mij de Heilige
Bladen, dat ik de Christelijke zedewet weI overschrijd, wanneer ik mij het goed eens anderen, en dus ook de beschikking
over zijne staatsmeeningen in hare toepassing aanmatig (gelijk
noodwendig het geval is, waar, zij 't ook.eene nog zoo kleine
minderheid den gevestigden staat van z~ken wenscht te behouden) - zij leer en mij, dat ik zalig woro, zoo ik zachtmoedig
en vreedzaam ben, zoo ik weene, zoo ik honger en dorst naar
de rechtvaardigheid, en daar vervolgingiom Jijde - maar ik heb
nergens gelezen dat de kennis en han~having mijner rechten
als staats burger eene voorwaarde ter zaligheid zou zijn. Oit wi!
niet zeggen dat ik de burgerplichten, waartoe ook het voorstaan der rechten behoort, zou geringschatten: maar dit wi!
zeggen, dat waar het onzeker is, of ik mij .aJ dan niet tegen de
handelingen der Overheid mag verzettep, ik het minste misdoe
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en mij het veiligste voor schuldplichtigheid hoede, als ik mij
aan het onrecht onderwerp. Het is zeker een manlijk edelmoedig karakter onwaardig, zich aan de algemeene zaak van land
en volk niet .te laten gelegen zijn, en niet binnen de grenzen
door de bestaande wetten voorgeschreven,· het mogelijke te
doen om de rechtvaardigheid te doen zegepralen: maar tot
heden kan ik het recht der Revolutie niet inzien - ook omdat
het een recht is zonder grenzen, en een recht zonder grenzen
geen recht kan zijn. En daarom, ten spijt van de billijkheid
hunner grieven, betwist ik den Be\gen van het jaar '30 hun
recht tot opstand, hun recht tot het uitspreken der formule :
wij, Belgen, die bij monde van ons leger en onze staatsvertegenwoordiging trouw gezvVoren hebben aan de konstitutie
en den koning der Nederlanden, wij verklaren dat de tijd,
waarop die eed verbond, vet streken is, en wij scheiden ons af.
« De grieven der Belgen waren niet te min gegrond. Eene
bevolking wie eene vreemde taal wordt opgedrongen, heeft
recht zich te beklagen, vooreerst om het verlies der heerlijke
taalform zelve; ten tweede om de denkbeelden, de zeden, de
overtuigingen, de historische herinneringen, de beschavingsen veredelings-werktuigen, waarvan die taal de drager is. Nog
onduldbaarder dan alom in uwe stad de wachtposten door
vreemde uniformen te zien betrekken, is de vernedering dat gij
om een ambtenaar toe te spreken, die ult uw eigen staatskas
betaald wordt, -- om een proces te voeren over uwe heilige
rechten - om het orgaan uwer eigene regeering te Jezen, om op te trek ken met aile andere landskinderen, - om het
vrije woord tot uwen konin~ te richten, die het niet aileen is
bij de genade Gods, maar ook bij de toestemming des volks,
- dat gij, voor dit een en ander, eene vreemde, eene aangeeerde taal behoeft.
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Zietdaar het geval der Walen ongeveer v66r 1830.
« Maar zietdaar ook het geval der Vlaamsche Belgen tot
op den dag van heden » (1).
Alberdingk destijds dacht als veel katholieken in Nederland. Toen nog, ofschoon het Herstel der Hierarchie al zeven
jaar in 't verleden lag, leefden die menschen daar nog zeer
schuchtertjes, gestyleerd sinds eeuwen in 't zwijgen en dulden,
en ze stonden of lagen tegenover hun Regeering als de Vlamingen tegenover de hunne nu nog staan of Jiggen. Intusschen zijn
de Hollandsche Roomschen Jangs de wegen hun door Schaepman gebaand tot hun vol\edig recht geraakt; en wij Vlamingen,
hoe ver hebben wij van uit dezelfde vernedering het gebracht
binnen denzelfden tijd ?
Vit dien onmondigen staat van voorheen is te verklaren
Alberdingk'svlug begrijpen van onzen eigen toestand; en uit
zijn besef van de Roomsche minderwaardigheid in den Nederlandschen Staat groeide tevens 't veriangen naar hereeniging
met Vlaamsch Belgie, dat immers het noodig aantal katholieken
zou leveren om te zamen met de protestanten, onder de hoede
van gelijk recht steunende op het feit van gelijke macbt, de
Nieuw-Nederlandschen toekomst in te gaan. Dat is Alberdingk's
droom gebleven, zooals 't reeds de droom van vader Von del
was: « Zuidt- en Noordtzij weer te paren ». Maar beiden waren
te trouw-traditionneele dichtersnaturen om ooit maar met een
zweem van revoiutionnair gebaar practisch daarheen te gaan.
«

....*
De eerste stapp en ter kennismaking met Vlaanderen deed .
Alberdingk toen hij Prof. David in de Middelaer om herbergzaamheid vroeg voor zijn orthographische denkbeelden : 't was
(1)

Alb. Thijrn : Dietsche Warande, 1860, biz. 526-527.
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in 1843, in den tijd van den Spellingsoorlog bij ons. Alberdingk, die zoojuist zijn eigenaardige Spelling van de Bastaardwoorden had uitgegeven, zond naar de Middelaer een kotte
beschouwing over de cht en gt als slotletters.
David, destijds een veertiger, maar toch al acht jaar professor, had van toen af al heel wat vaderlijke manieren, en
nam den schranderen jongen uit Amsterdam in zijn patroneerende belangstelling op. Nogdatzelfde jaar zond hij Alberdingk
een boekgeschenk. En in den weidsch-beleefden stijl van dien
tijd dankte Thijm :

Zeer Eerwaarde, Hoogge/eerde Heer,
Te midden der genoegens en onaangenaamheden, welke
de beoefening derletteren niet nalaat voor iederen schrijver op
te leveren, is mij maar weinig ontmoet, dat zoo krachtig tegen
de bezwaren opwoog, noch ook dat zulk een zoetheid gaf aan
de gesmaakte voldoening als de heusche welwiUendheid, die
mij van Uw HooggeL mocht te beurt vallen en de achting
waarvan ik het geluk had mij door Uw Hooggel. oe blijken te
zien waardig keuren. Eenjong auteur, meer dan eenig ander,
is diepe erkentelijkheid verschuldigd aan beroemde mannen,
die hem vereeren met hunne genegenheid en bescherming:
eensdeels, om de groote waarde dier bescherming zeIve, waarvan zijn succes dikwijls afhankelijkis ; anderdeels om den adel
des gevoels dat haar voortbrengt, dat vertrouwen stelt in wie
nog niet bewijzen kon daar recht op te hebben - dat dienst
doet aan wie misschien nimmer in de gelegenheid zal zijn ze
door wederdienst te vergelden. Ontvang dan, Hooggeleerde
Beer, mijnoprechten en warmen dank voor uwe goedgunstige denkwijs ten mijne opzichte voorhet toelaten in uw tijdschritt van mijnpaar woorden wegends de cht en gt alsslot-
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letters, voor· de vriendelijke aankondiging miJnerBastaardwoorden, en bevenal voor het boekgeschenk, datdekiesche
beleefdheid van Uw Hooggel. mij zoo aangenaam, zoo dierbaar wist te maken ... (l)
't Volgend jaar verscheen in «De Middelaer» Thijm's
beroemd vers bij Royer's Borstbeeld van Bilderdijk. Dat
maakte de vriendschap nog hechter, zoo zelfs dat het· bij den
kalmen David tot een hartstocht kwam die het uitjubelde :
« Geliefde Heer, kost ik het, ik zoude Ukoning willen maken,
maar uw romantismus is van mijn smaak niet. »
Toch deed de oudere om's jongeJren willealdra wat water
in zijn ·wijn, of, zoo ge 't verkiest, een scheutje wijn in zijn
water. Immers op Alberdingk's eigen ex. van zijn« Orie
Gedichten» staat de nota: « Prof. David, de eerste mij
onbekende geJeerde van wien ik aanmoediging ondervond,
wilde mij ten gevalle, de strengheid van zijn kunstsmaak weI
wat matigen. »
Intusschen was Alberdingk, bij alzijn werk in vader's
zaak (de befaamde verduurzaamde levensmiddelen) zoo druk
aan't pennen geraakt dat hij er van '43 af zijn eigen tijdschrift
op nahield, den «Spektator, kritiesch en historiesch kunstblad»
(1843-49) dat hij redigeerde met Dr. Cramer, V.]. Van den
Berg, enz. Nu en dan bekeek die Spectator ook onze toestanden.
Stoutweg kwam hij los in '48, in 't algemeen Europeesch Revolutiejaar, met: « Vlaamsch Belgien en Noord Nederland ».
Vooreerst krijgen de toenmalige Vlaamsche schrijvers
een gul compliment, en dan gaat Alberdingk voort :
« Oaar heerscht wei geen vijandschap, maar toch voortdurend nog een zekere onverschilligheid ten onzent voor
(1)

«

Jos. Alb. Thijrn in zijne brieven ... ", door Cathar. Alb. Thijrn.
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hetgeen de grootste helft der kinderen van onzen starn, waaruit
wij oorsprong nemen, die met ons dikwerf dezelfde invloeden
ondervonden, onder dezelfde omstandigheden hebben geleefd,
en ook dezelfde taal bleven spreken, in kunst en wetenschap
hebben ondernomen en tot ons gemeenschappelijk voordeel
ten einde gebracht. Wei zien wij uitstekende mannen van den
meest uiteenloopenden aard en inzichten ten onzent gedurig de
oogen naar Belgien slaan en ons wijzen op de vrucht, die uit
een inniger verkeer, eene algeheele samensmelting in de geesten
van Hollanders en Belgen zou voortkomen - maar het voik
en het grootste deel der geleerde wereld durven de gekleurde
streep niet over, die de slak der staats kunst, kruipende van de
Zeeuwsche wateren naar de Duitsche grenzen.. tusschen
Holland en Belgien heeft achtergelaten. »
*

In 1849 verscheen van «J. A. Alberdingk Thijm, lid vande
Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
en van het Noord-Brabantsche Oenootschap voor kunsten
wetenschap ; korrespondeerend Lid van de Koninklijke Maatschappij van Schoone Kunsten en Letterkunde te Gent; van de
Maatschappij «De Taal is gansch het Volk »aldaar, van het
Taal- en Letterkundig Genootschap der Leuvensche Hoogeschool, enz. »: De giftbrief van Koning Karel aan zijn getrouwen
Diederik, het voetstuk der Historie van oozen Staat. Het
vlugschrift was opgedragen « aan den heere J. David, Phil.
et Utt. Doct., Kanunnik-Honorarius der Metropolitaan-kerk
van Mechelen, Lid der Koninklijke Akademie van Brussel,
Professor in de Landsgeschiedenis en Vlaamsche Letterkunde
aan de Hoogeschool te Leuven. »
En daarna de opdracht zelve met Potgieteriaansche
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omslachtigheid, die ook Thijm gauwer dan de innigheid
van den meester had overgenomen :

Hooggeleerde Hea,· Wei Eerwaarde Vriend!
« Men bevoorrecht nietstraffeloos een aankomeling in de
Letteren met zoo veel blijken van goedheiden vereerende
vriendschap ! Vroeg of laat drijft zijn hart hem tot openlijken
dank : en zie, ten loon der goedgunstigheid wordt men
gekompromitteerd in eene of andere opdracht, enwilIends of
onwillends zet men waarde bij aan eenig geschrift, dat wei
dien steun behoefde, doch vaak geen recht had er anderszins
.aanspraak op te maken. Kan ik er evenwel iets aan doen, dat
uw beroemde naam op deze bladzijde sterker schittert dan de
dank, dien ik U wilde toebrengen? Daar is toch geen ander
middel, om te betuigen wat achting ik heb voor uw kennis en
talenten, hoe veel warme sympathie ik· U toedraag en hoe
erkentelijk ik U ben voor de guile vriendschap, die mij
onverdiend van U weervaart, dan het in de form eener opdracht
uit te spreken ! Jk doe het bij deze; vergeef mij, dat ik de
behoefte van mijn hart, zonder uw voorkennis, heb ingevolgd.
« Ik schuH onder de schutse van uw naam met deze
proeve van historiesch onderzoek; maar ik doe tevens een
beroep op uw oordeeI; ik zie verlangend uit -naar terechtwijzingen van den schrijver der «Vaderiandschf! Historie »
van BeIgH!n, waar ik mocht gedwaald hebben.·
«Ik ben onwiIlekeurig tot het schrijven van dit stukje
geleid, toen ik eenige historische onderzoekingen in 't werk
steIde, ten nutte van mijn dezer dagen met ander dichtwerk
uitgegeven vers « Holland gegrondvest ».
« Mocht het een bijdrage zijn tot toelichting van een der
tijdvakken, waarin de beide gedeelten van Nederland, door U
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el.1 door mij bewoond, tot hetzelfde Rijk beh(!)orden; of "Yel,
mocht het een spoorslag zijn, om iemanct.l tot , zoodanige
toelichting te roepen.
Ik ben met eerbiedige enhartelijke' vriend~chap
uw Z. Eerw. Hooggel. dw. dienaar,

J.

A. ALBERDlN<iJK THIJ1IL

*

Da!zelfde jaar 1849 kwam het eerste Nederlandscne
Taalkundig Congres bijeen te Gent: HofpredikantAbraham,
des Amorie Van der Hbeven was voorzitter, J!an David was
ondervoorzitter, Alberdingk en Blommaert werden tot, sectetarissen verkozen. 't Was voor den jongen Thij'm een gelegenheid ter kennismaking met alles wat het Zuidenaan Vlaamsche
voormannen bezat. Hij voelde zieh dan ook gestemd,tc;>t cen
« Afscheidsgroet aan de Vlaamsche Broeders ». Weinig cjichters
zijn er die, als ze officieel moeten doen, zoozeer, dichterib~ijven
als doorgaans Thijm. Toch, hoewel «deE;~ndragt'~>1 ¥et,:
zekerde dat het stuk « wei opgesteld en ziel~oerend ~>i was,
weten wedat het vers zieh beter thuis voeltin:i de. Arcb'j¢ven
. 1.'1
derTaa\geschiedenis dan in 't Pantheon der Poezie. M~areen
stuk voor 't Archief blijft het zeker :
« Een toon moet mij van 't hart, eer, broeders, eer wij sche~den.
Zoo sprak, in 't maliekleed, de held zijn broedrenioe,
Op 's keizers stem vergaard ter keering van den f,leideu,
Die 't kristelijk Nederland kwam geeslen met zijn roe.
Zoo blonk een teedre traan den wakkren lOons in Ide oogeu
Van Graaf en forestier ; zoo beefde hun de mond,;
Zoo sloeg er hand in hand eer al de broeders togeh
Naarieders veldbanier, die ginds te wappren storid.
Ook ons vereent een band in werken en gevoelen l .
Ons blink! een zelfde wit aan 't eind van de eigen Ipaan;
De band, dat wij den bloei van 't Nederlandschbe4oeleu;
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Het wit,dat Eenheid heetin 't NationaalBestaan.
Ginds wappren vaan bij vaan ; in Mnden afgezonderd
Wordt Iichter door ons heir I dat hem· rondom belaagt,
De geest der barstaardij van 'thoog gestoelt'gedonderd,
Verpletterd door een yolk, dat slechts te lev en vraagt.
ja, broeders, ja mijn hart geeft antwoordop uw stemme;
Ook 't Noorden bleef, helaas! bleef niet van aanval voj;
Schoon vreemde landaard ons de borst nog nietbeklemme;
Reeds sluipt hij bij ons rond, kwam onzen aard nabij,
Drong in 't satijnen kleed van fransche logenschriften
Schier tot het zuiver hart van onze maagde~ door,
Bedreigt en smaak en taal, en zweept de laagste driften
Tot muiting tegen God, tot duizeling buiten 't spoor.
Voorwaar, de geest, die eensden wakkren burgerijen
Van Gent en Amsterdam haar deugd en veerkracht schonk,
Vloei<:le uit geen fransche pers, geen fransche fantazijen,
Maar leefde door zichzeif, groeide uit de boezemvonk,
Door God ons in 't gemoed, dat trouw gem oed ontstoken ;
Neen, neen, der vaadren oog zag aan geen vuig Parijs
« Verborgenheden » af, in helsche nacht gedoken,
Doch thans, tot Frankrijks eer, ontbloot naar Fransche wijs;
De vaadren leerden daar geen gruwlen, zelfs geen greepen
Als Frankrijk in deze eeuw aan ons tot voorbeeld g~eft ;
De vaadren wisten met geen hersenschim te dweepen,
lij dweepten met den roem, door Gods genaa beleefd.
Mijn broeders, in de stad, waar eenmaal Charlemagne,
Ons beider Vorst, zijn vriend (1) dat Godshuis (2) heeft betrouwdEn waar zijn naamgenoot, haarlievend boven Spanje,
Zich, neen, geen Keiz,er meer, maar burger heeft beschouwd De stad, ons Noord zoo eng, zoo innigJijk verbonden,
.
Daar kli nke de afscheidsgroet, die stroomt uit onzen mond ;
Haar veste galm ze weer en moge luid velkonden
Dat we aIle BurgerszJjn in 't eigen Volkverbond;
Aanvaardt, aanvaardt den dank, uit vol gemoed gesproken ;
(1) Einhard.
(2) De abdij van 5t. Bavo.
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Veracht op mannenio<m geen warme' erkentnistraan.
Gij griJpt de handen vast, geestdriftig toegestoken :
Oat, broeders, is genoeg : gij hebt ons hart verstaan.
En thands - verneemt ons woord in deze plechtige ure,
God ziet met welk een kracht 't hier in mijn binnenst brandt,
Wat ooit ook martelaars der goede zaak verdure Wij blijven trouw aan God, de Taal, en Nederland.
Wij zullen neven u, wij zulien met u werken ;
Oat niet der vaadren schim de hoon zij toegebracht
Te zien, hoe bastertkroost met uitgespreide vlerken
De pan den laf ontvlucht van 't wakker voorgeslacht ;
Opdat met vreemde taal, met vreemde leer en zed en,
Geen ondeugd uit den vreemde ooit hier heur wortlen schiet ;
Opdat dus wij, die zeif, die kloek en rustloos streden
Verdienen dat ons God zijn vaderhulpe bied ! (1)

Het volgend jaar, in 1850, werd het 2e Nederlandsch
Letterkundig Congres te Amsterdam gehouden. Thijm was
alweer secretaris. Den Zondag v66r het Congres (16 tot
18 Sept.) had Jhr. P. H. Bikker eenige Vlaamsche en NoordNederlandsche leden op zijn heerenhoeve Belvedere onder
Overveen genoodigd. Daar geraakte Alberdingk eens te meer
onder groot-Nederlandsche bezieling. En op ditzelfde Congres
was het hoofdzakelijk dank zij Thijm, dat het ontwerp van
het Aigemeen Woordenboek der Nederlandsche Taal tot een
stevig besluit werd gebracht.
In 't zelfde jaar '50 gaf Thijm zijn « Gedichten, ontleend,
aan de noord- en zuid-nederlandsche literatuur der 12e, 13e,
14e, 15e en16e eeuw. » De verzameIing was opgedragen aan
de nagedachtenis van Bilderdijk en Willems.
Twee jaar nadien kwam Alberdingk met een nieuwen
bundel klaar: « Het Voorgeborchte en andere Gedichten.»
(1) Voorgeborchte en andere Gedichten, biz. 99-100.
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Daarin is voor ons van belang de strijd op Duvelandt in het jaar
1304, met opdracht aan Alberdingk's Gentschen vriend baron
Julius de St. Genois :
« Sta mijtoe, geachte Heer en Vriend ! dat ik het volgende
dichtfragment bij de opneming in dezen bundel onder de
bescherming stelle van uwen naam. Ik heb daarmee eerst ten
doel u dank te zeggen voor 't geen ook gij, met uw talent en
gulhartigheid, toebrengt tot de verbroedering der, helaas,
staatkundig gescheiden Nederlanders, en alzoo tot de bevestiging eener Nationaliteit, die miL boven aile beschrijving,
dierbaar is. In de tweede plaats moge de opdracht van dit
stuk aan een echten Vlaming bewijzen, dat mijn bewustzijn
onzer stamgemeenschap, onzer wederzijdsche Hefde en voorbestemdheid tot volkomen hereeniging, te sterk en te levendig
is, dan dat, in mijne schatting, de schildering van eenen strijd
tusschen ons beider gewestgenoten in 't minste zou kunnen
getuigen tegen mij, of tegen de hoop eener toekomst, die
(onder Iijdzame berusting evenwel in de huidige staatsverdeeling !) van de Voorzienigheid wordt afgebeden.
Amsterdam, half Mei, 1852. »
Maar de twee groote letterkundige ondernemingen, waarin
Thijm zith levenslang met al zijn rijke schakeeringen openbaren lOU, zijn « DeAlmanak voor Nederlandsche Katholieken»
(van 1852 af) en « Dietsche Warande» (van 1855 af).
Voor beide vroeg en erlangde de redacteur ook de medewerking van het Zuiden.
En inderdaad nagenoeg allen op wier hulp Alberdingk
gesteld was werkten mee: Angillis, Antheunis, Blommaert,
Bormans, Conscience, David, Dautzenberg, Van Duyse, Van
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Even, VanOye, de Oheldere, Oenard, Oezelle, Nolet,de Sf:
Genois, Serrure, Snellaert, Stallaert, James Weale.
In den Almanak liet hij o. m. Dautzenberg zijn pandietschheid uHvieren, zonder er eigenIijk zelf aan mee te doen.
Ofschoon hij, nog in 1865, to en de goede «gemiitliche» jaren
helaas! naar het einde spoedden, zonder iemand van zijn
Warande-Iezers in 't minste tekwetsen, getuigen mocht:
« Wij zijn warme Oermanophielen ».
In den Almanak kwam de strijdbare Alberdingk minder
ex projesso te voorschijn, dus ook niet zoozeer de Vlaamschgezinde. Al kan men wei ·bij voorbaat weten dat iemand als
Thijm zijn natuur nooit aflegt, en allerminst als hij zijn cultuurhistorische novellen schrijft.
Zoo krijgen we inderdaad o.a. in « Isabella Clara Eugenia»
wat we mochten verwachten van dezen ridderlijken vereerder
van de Vorstin der Nederlanden, «die mij, in mijn jeugd,
reeds als een Jieflijke verschijning voor den geest plach te
zweven, wijl ze een zoo vurige vereerster was van St. Joseph,
mijn patroon. » En daarom ook za) hij het den « liberalisten »
eens verteilen, met zooveel Roomsch vuur dat het VlaamschNederlandsche pitje in die schittering volkomen verdwijnt.
«Aan wie de schuld (van aI de rampen)? Aan het
regeeringsstelsel der belgische vorsten ? Of aan den opstand
der gewesten die de orde verbraken en het oorlogsvuur. in
lichter laje hadden aangeblazen? Menmoet zich verwonderen
dat bij zooveel onrust en onheil, nog eene mate van welvaart
kon staande blijven, die twee eeuwen later de beklaagde
Oostenrijksche Nederlanden tot eene mogendheid verhief,
welke de vergelijking met den noordelijken nabuur in aile
opzichten kon doorstaan. Hadden de nederlandsche gewesten,
die onder de gehoorzaamheid der Aartshertogen leefden, dus
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minder stoffelijk geluk dan de « Vereenigde ProvincH!n » 't bJijkt nergens uit dat hiervoor hetzij aan de Haagsche
Staten, hetzij aan de Graven van Nassau dank geweten moe!
worden. Heeft Prins Mauritshet Vlaamsche genie van Sirhon
Stevijn voor zijn zeilwagen gespannen ---;- heeft Amalia van
Solms het Antwerpsche genie van Jordaens werk gegeven in
den Haag en den Jezuiet Bf. Daniel Seghers met gouden geschenken vereerd, - daarmee werd maar een gering gedeelte
van den zuid-nederlandschen geest bezig gehouden; en er
bleef adem genoeg om eene vlaamsche schilderschool te doen
verrijzen, die zich met de voortreffelijkste meten kan. En
moesten hier in Holland .een Rembrandt, Van der Heist, Jan
Steen, Pieter de Hoogh en anderen leven van de toevallige
Jiefhebberij, of meer nog, van de bewerkte ijdelheid der Heeren
Regenten en rijke koopJieden - komt daaruit voort de
onbeduidendheid der sujetten van de voortreffelijkste schilderwerken, die Holland heeft aan te wijzen - in Zuid-Nederland
plaatste een verlicht Vorstenpaar zichzelf aan het hoofd der
wordende kunst, en wees haar de zinrijkste bladzijden van het
verhevene dichtboek des Bijbels en van de rijkgestoffeerde
geschiedenis der Kerk tot voorwerp aan. En zonder dit Vorstenpaar - zonder den edelmoedigen kunstzin van Albert en
Isabella, had Rubens zijn vastgesteld voornemen ten uitvoer
gebracht om in 1609 naar Italie terug te keeren, en met de
verwijdering van het hoofd der groote vlaamsche school der
xvue eeuw, had zich misschien het leven der opgroeyende
leden minder gelukkig ontwikkeld: althands Van Dyck,
Jordaens, De Craeyer, Van Thulden, Diepenbeeck, David
Teniers, de vrome Erasmus Quellijn en zelfs de architekt en
beeldhouwer Fayd'herbe - ze waren niet geworden wat ze
zijn zonder den heldhaftigen voorgang van den grooten
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maestro! De aanwijzing van het patent, waarbij Rubens, den
23n Sept. 1609, benoemd wordt tot kunstschilder, verbonden
aan het Aartshertogelijk Huis, vindt men in den « Inventaire
des Archives de I'audience» 0 1 I,· bl. 39 (1). Gewis, de
koorden, waarmee Rubens alia carissima sua pairia, zoo als
hij de Nederlanden noemde, verbonden werd, waren niet aileen
«gouden koorden» - maar de aanbiedingen, die hem uit
Italie werden gedaan, waren toch zoo voordeelig, zijne Hefde
voor de taal van Tasso en Petrarcha zoo groot, zijne vereering
van Giulio Romano, Titiaan, Michelangelo was zoo vurig dat het verlaten der Nederlanden van Rubens (die door eerlijke
maar vruchtbare middelen zijne fortuin wilde maken) stellig
moest verwacht worden, indien de Aartshertogen hem niet
door goud, eer en liefde aan hun Huis en persoon wisten te
verbinden .
... « De blaam, die men altijd getracht heeft op ZuidNederland te werpen, wegens eene vermeende achterlijkheid op
het gebied der beschaving, komt hieruit voort, dat de nederduitsche letterkundigen daaromtrent bijna aileen aan het woord
zijn geweest ; en dat deze, door den aard der staatsfeiten in de
XVIIe Eeuw, in Zuid-Nederland minder onderscheiden werden
dan de beoefenaars der beeldende kunsten en andere wetenschappen. Wij willen niet gevraagd hebben of een deel van
den roem des vermaarden Heidendoopers, den Hagenaar
Cornelius de Bye (2), niet ten goede komt aan de Aartshertogen,
in wier armen hij overleden is (1614), maar een land en tijdperk, dat, in de natuur- en aardrijkskundige wetenschappen,
nog vervuld was van de frissche herinnering van mannen als
(1) Em. Gachet, » Lettres inedites de P.-P. Rubens., 1840, bi. XIV.
Zie voorts Michiels, « Rubens », bl. 102.
(2) Foppens, i. v.
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Vesalius, Dodonreus, Mercator, Ortelius, en Cornelis de Jode
- dat ge\eerde dipiomaten bezat als Jan Kaspar Gevaerts,
Michiel Routart en Lodewijk Vereycken (1) - persoonlijkheden als de stoute fyzioloog ].-B. van Helmont, als de
schilder-ambassadeur « Pietro-Pauolo (sic) Rubens», en dan
ook op de eerste nederlandsche kunstgeschiedschrijvers, in Van
Mander, De Bie en Hemelaer kan wijzen - dat Justus Lipsius,
Erycius Puteanus, eene falanx van beoefenaars der staatswetenschappen en van elegante latijnsche schrijvers (2)
zijne scholen ziet vercieren, dat groote geschiedwerken doet
ondernemen, als dat der Bollandisten, waaraan, in NoordNederland, niets tegenoverstaat - dat eene onafzienbare godgeleerde bibliotheek voortbrengt, in 't Nederlandsch als in
't Latijn, - dat land behoeft geen vergeJijking met andere
landen in het zelfde tijdperk te schromen.
« Men zegt, de pers lag er aan banden : maar wat beteekent
dit verwijt ? Zou men meenen, datde Andwerpenaar Vondel
geen veri of van de zuid-nederlandsche censuur zou gekregen
hebben, om in Brussel te schrijven, wat hij in Amsterdam
geschreven heeft? Men zegge niet, dat geen Moerentorf
straffeloos een hekeldicht tegen Spinola zou hebben mogen
drukken, - Heeft Abr. de Wees het straffeloos zelfs maar
(1) Verg. Bentiv. «Verh.-B.., bi. 198, en H. de Groot, c Grol »,
Ed. Oods. bl. 7.
(2) Men denke, onder de JezuYeten-alleen reeds, aan Hosschius
(1596-1653), Wallius (1599-1680), Wilh. Becanus (1608-1683), Habbequius
(1580-1607, Hesius (1634), Libens, vooral aan Herman Hugo, wiens
c Pia Desideria » door den niet minder talentvollen Harduinus vertaald
zijn - Herman Hugo, die mee ten oorlog toog, om te beter geschiedschrijver te zijn : hij stierf in de vesting Rijnberk. Zie Foppens, i. v., een
paar belangrijke artikelen van Mr. Prudens van Duyse, in DI. II van het
« Belg. Museum », en Goethals, « Hist. d. lettres », II, bi. 140.

112

THljMENVLAANDEREN

tegen de vervolgers van Palamedes magen doen ? Menweet
bovendien wat er is van die censuur -,-' van het oogenbHk' at,
dat niets van hetgeen op den Olympus in eere was, kontrabande
bleek in dechristelijke maatschappij. Van alles, vols~rekt van
alles is er in BeJgien uitgegeven, ondanks de cen~uur" en
verscheen dat alles in 1600-zoo-veel uiet in dezelfdehoeveelheid, waarmee de folio-schotschriften derfransche en¢yklopredisten. en andere Godverzakers ter XVlIJe eeuwin HOlland
verschenen - we vragen of dit zoo groote seharide yoOt
Zuid-Nederland is. We willen toegeven, dat, in gev*! Albert
en Isabella de Nederlandsche TaaI- en Letterkundebeoefend
en beschermd hadden, geJijk zij geJeerden aanmoedigd;en, die
in de vreemde Iiteraturen uitblonken, dit gunstig Op d.eze
schoone uiting onzer nationaliteit zoo. hebben kunneQ werken;
wij zunen de eersten zijn, om te betreuten, dat ook .de
Stadhouders uit het Huis van Nassau zich evenmin aan onze
letterkunde iets hebben laten geJegen zijn; maar oimen in
Belgien al slechthoofden geJijk Baudiusen Zevecotius en lied en
zonder charakter als Heinsiusen Barlreus, of dweepacH;Hge
polyglotten als Anna Maria Schurmans in het land gebouden
had - ik weetniet, wat men daarbij hadd' gewonnen.Wat
deze, wat Van Mander, De Rekenaere, de kosmogra~f Jat;l de
Laet (1) goeds konden voortbrengen, bezitten we ~venwel,
en gedeeJtelijk in de gemeenschappeJijke taal.Wie n'eeft
er, iets bij verloren, dat de vlaamsche Bijbelverit~lers in
envoor Hollandgearbeid hebben ? Men moet ook, bijver~
geJijkingen, nieteischen, dat twee staten inhet zelfd~,opde
zelfde wijze, uitmunten. Had Belgienden Muiderkring en de
Dottsche of Zeeuwsche di,chtscholeil niet: het nederlarid~che~
(1) V. Gaillard, «De l'influence exercee par la Belgique surtes
Provinces-Unies» bL 144.

1'HIJM EN VLAANDEREN

113

geestesleven sprak er zich weer op eene andere wijs. uit.: in
de rederijkerskamers, boogschutters- en andere gilden met
hunne prachtige fees ten, volksspelen, voordrachten van dichten toonstukken, ommegangen, die, omdat ze. gedeeltelijk een
kerkeJijk charakter hadden, niet achterstonden bij de openbare
feesten in Holland. In tegendeel: sedert de aristokratische
opvatting van het staatsgezach - sedert men hetgeestelijk
leven geheel binnen de wand en van het ontcierde en letterlijk
gedoode, van zin en doel beroofde kerkgebouw,. of in de
spreekwoordelijke « binnenkamer » gesloten had ~ sedert
men met het ({ duister» verleden aIle gemeenschap had
afgebroken - de geheugenis van wat den vaderen dierbaar
was, met hunne zeden, gewoonten, overleveringen van allerlei
aard, achter de bank had geworpen, - was het eigenlijk met
aile volksaandeel in het openbaar volksleven, met aIle schoone
en rijke formen in het volksvermaak gedaan. Men moge, in de
nieuwerwetsche wetten,de H. Kerk tot een nietig ingredient
onder de maatschappelijke insteIlingen ·verlagen, en het
christelijk leven beschouwen als de exceptioneeJe gewoonte
om op zekere Hjden, half in het verborgen, een paar onnutte,
maar onschadelijke handgrepen te verrichten : daarmee is het
godsdienstelement, dat hoofdbestanddeel in het volksleven,
niet uitgeroeid. Maar dit element kan wei ontkend en
begraven worden; en dan zal zulks het yolk, onder anderen,
te staan komen op het verlies der vatbaarheid en des talents
voor openbare feesten, voor volksspelen, voor volkskunst.
Dat hebben wij in Holland beleefd. Men is daar dekluts der
volksfeesten, del' volkskunst, del' volksgeestdrift, die zich in
rijke, schilderachtige en dichterlijke voorstellingen openbaart,
schiergeheel kwijt. Vetgelijk dergeJijke feesten in Mechelen,
Gent of. Brugge met iets dat daarna zweemen zal in Ho)~
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land! ... NierrJant zal zeggen, dat onze armelijke zakkelooperijen,
dubbeltjeshapperijen, zeepmastklimmerijen, onze voordrachten
en danspartijen van zetters en drukkers, onze zwarteroksoptochten, en wat er verder, iI-propos van nationalen roem en
volkswelvaart, geleverd wordt, uit de verte kan vergeleken
worden bij de belgische, het zij kerkelijke, het zij waereldlijke
ommegangen, en bij wat, om den anderen dag, in het volle
bewustzijn van een vurig esprit de corps, door de gemeenten,
ter eere van een harer leden gedaan wordt. Oat we hierin
achterstaan, ligt aan twee hoofdoorzaken. Ten eerste zijn bijna
aile openbare handelingen en voorstellingen bij ons tot den
rang van vertooningelZ verlaagd ; ten tweede ontbreekt ons het
historiesch veri eden als achtergrond voor het tegenwoordig
volksleven. Wanneer de Kerk eene processie houdt, dan is dit
geene vertooning ; geene dekoratie; 't is eene wezenlijke en
zeer ernstig gemeende daad. Ais men daar het H. Sakrament,
of de overblijfselen eens Heiligen omdraagt - dan is de
gebrachte hulde geen zinnebeeld, geen vertooning, maar eene
waarachtige levensuiting, en dat leven is zoo vol, dat men ook
niet verlegen staat, wat men daar, bij dat H. Sakrament of bij
dat reliekschrijn, verrichten zal. Wanneer daarentegen onze
zwarte Heeren met witte dassen en ronde hoeden naar het
standbeeld van Rembrandt marcheeren, om het in te huldigen
- dan zitten zij altijd met de handen in het haarbij gebrek aan
bezigheid. Oat beeld staat daar koud, en de Heeren staan er
verlegen rondom. Een leest een redevoering, die door vijftig
van de drieduizend toeschouwers verstaan wordt, en het
muziek der« afdeeling» is niet bij machte eene ziel aan die
koude vertooning in te blazen. Zie daarentegen eene eenvoudige inwijding van een lokomotief in een katholiek land : die
plechtigheid heeft aanstonds iets volledigs en voldoends; om
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dat de grijze priester, die daar den zegen des Drieeenigen
Gods over dit voortbrengsel van het menschelijk genie en dit
werktuig tot bevordering van den gang der maatschappij
inroept, dit niet doet bij manier van spreken, maar zich
waarachtig stelt in de tegenwoordigheid van den Schepper en
Heiland der waereld, en als gelOnden door Christus-zelf. Zoo
dan zullen volksplechtigheden, die een kerkelijk charakter behouden, daaraan slechts een hooger leven te danken hebben.
« Het historiesch verleden ontbreekt als achtergrond voor
het huidig volksleven in ons Noorden. Bijna geene gemeente in
Zuid-Nederland daarentegen, of zij heeft, behalve haar
Patroonsmirakel (dat reeds aileen dengrondtoon van het
volksleven en zijne feesten uitmaken kan) nog eene of andere
herinnering uit de waereldlijke geschiedenis, die aile burgers
van ouds kennen, en waarop elke toespeling allen duideJijk en
welkom is. Zelfs, al zijn de juiste omtrekken van het geschiedfeit verloren gegaan, of at klimt de oorsprong der feestgewoonte
op tot in de dagen der Heidenen, lOnder dat iemand zich des
bewust is - dan nog zit er in de geheimzinnigheid-zelvevan
dat onsterfelijk volksbeeld een bezielende adem; met ware
geestdrift en volle broederschap neemt ieder aan het feest
dee!. Toen men echter in Holland eenstreep door de heiligenlegenden haaJde, zett'e men tegen deze herinnering en viering
een zekeren uitgestreken geest van meditatie over, en, aan den
anderen kant, een zekeren geest "an pedantcn twijfel en
kritiek, die de traditie deed verbleeken, en den stoutste den
moed benam aan oude openbare gewoonten te blijven hechten.
Sedert men de Meiboomen, de Heemskinderen, de vette ossen,
de vastelavondmommerijen, de Driekonings- en Kerstvertooningen, de geschiedfeiten, waar de burgers del' verschillcnde
steden hunne bijnamen aan ontieenden, allengs in het vergeet-
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boek heef! gesteld, is het veel moeilijker volksfeesten te
vieren. In Mechelen bijv. zal men aanstonds een punt van
uitgang hebben, met het van ouds bekende « Sinjoorken »op
te voeren, en het er dezen niet al te best te laten afbrengen.
Bij ons in tegendeel i moet elk nieuw onderwerp van openbare
belangsteUing van meet af duidelijk gemaakt worden vaor het
volk ; en eer het er iets van begrepen heeft - is het oogenblik
dec geestdrift voorbij. 't Is waar, dat er zich in Holland uit de
zaken der XVIe en XVIIe eeuw een soort van nieuwen historischen achtergrond gevormd heeit: maar voor de twee hoofdafdeelingen des volks, komt die achtergrond in een gants
verschillend licht en dat maakt hem bijna onbruikbaar. Wat is,
op zich-zelf, schooner dan het Wilhelmuslied - wat wekt bij
het algemeen met meer zekerheid de herinnering op van eene
bepaaJde reeks geschiedfeiten? Maar wat is, intusschen,
onbruikbaarder bij nationale feesten in ons land? Die den text
van het lied kennen, herinneren zich dadelijk de vaerzen :
«

Den Conine van Hispanien
Heb ick altijt gheeert ! »

en welken nederlandschen Katholiek is dat geen bittereironie ?
WeI ken orangistiesch-gestemden geschiedkenner geen beschaming? « AI is ons prinsjen noch soo kleyn » rakelt den
twist der Prins- en Staatsgezinden op; zelfs ons voortreflijk
« Wien Neerlandsch bloed» wekt zuchten, bij de gedachte
aan het schoone Koninkrijk van het jaar 1815, waar het voor
gemaakt is, en dat uit elkander geslagen Jigt !I
« Maar als dan ongelukkiglijk de dichterlijke bestanddeelen
bij ons volk, reeds van de revoluti(~n der XV Ie Eeuw af, zoo
sterk· besnoeid werden en er vele verworpen lagen, waarover
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men in het rijk van Albertus en Isabella beschikken bleef als daarmee samenging eene geleerdere beoefening dec poezie
tell' onzenten de ontwikkeling van talrijker persoonlijke
talenten - dan moet men uit dien hoofde niet zeggen, dat de
som van poezie en kunst in Zuid-Nederland zoo veel geringer
was dan in het Noorden. Bracht de hollandsche XVIIe Eeuw
den « Goeden Vrijdagh » van De Decker en den «Kruis-triomh
van Vollenhove voort - in menige zuid-nederlandsche kerk
werd te Kersttijd de Aanbidding van hetKind met nederlandsche
poezie gecierd, die, in verband met de geheele piechtigheid, de
vergeJijking met De Decker en Vollenhove, wat dichterlijke
waarde betrof, niet behoefde te schromen. Maar ook vaerzen
tegenover vaerzen gesteld - is bijv. Poirters volstrekt l1iet
minder .dan Cats en heeft eene school gesticht, die meer
bekwame dichters heeft opgeleverd dan de Zeeuwsche (1).
We kunnen hier Poirters aanhalen, ofschoon hij niet meer tot
het tijdvak van Isabella behoort, en zijne geboorteplaats in zijn
bloeitijd tot de wingewesten van onze republiek behoorde, om dat de oorzaken, die onder hare regeering de ontwikkeling
der nederlandsche poezij zouden verhinderd hebben, nog niet
in tnindere mate ten jare 1646 dan. 1626 bestonden en omdat
zijn invloed vooral in Brabant gewerkt heeft. Men vergete ook
nOQit, dat Vondel, die aileen meer poezij in zijne ziel had dan
al de nederlandsche dichters van zijn tijd, van oorsprong een
Antwerpenaar was en zijne slechtste vaerzen niet heeft
ge~chreven na dat hij tot den Godsdienst van Isabella Clara
Eugenia was te-rugge.keerd. Wij zullen niet langer bij hetgeen
de . kunst door den Godsdienst winnen kan, stilstaan. Ten
slotte wijzen wij alleen op de meesterstukken; door Rubens en
(1) Zie Thijm's

«

Litterature neerlandaise », 1854, bI. 162, 169, 177.
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zijne Jeerlingen o. a. voor de driehonderd kerken bearbeid,
welke door de Aartshertogen biz onder begiftigd of vercierd
zijn ; wi) mer ken op, dat eenander gunsteling van Albertus,
de beeldhouwer Fran~ois van Kenoy, dat Fayd'Herbe, de
Quellijns en bijna aile nederlandsche beeldhouwers der
xvne eeuw Belgen zijn geweest; dat de kunst door Isabella
en Albertus niet zoo exkluzief begrepen werd, of hun architekt,
de ook als schilder vermaarde Wenceslaus Coberger, kon een
goed ingenieur en landontginner tevens zijn (1), dat de
schoonste goudsmits-arbeid van die dagen aan de schrijnen
van het H. Bloed te Brugge gezocht moet worden, die de
Aartshertogen deden vervaardigen, en dat hunne muzikale
kapel de beroemdste van Europa was (2). Van hetgeen zij voor
de geschiedenis des lands hebben gedaan, herinneren wij
aileen de zorg, waarmede zij Adriaen Baltijn de kostumen van
't VriJe van Brugge in 1619 hebben doen verzamelen (3), iets
dat voorzeker geen op zich-zelven staanden arbeid geweest is. »
Waaruit bJijkt dat de anti-revolutionnair Thijm den opstand
der Vereenigde Provincien tegen Spanje in 1579 al zoo welsprekend veroordeelde als die der Belgische Provincien tegen
Nederland in 1830.
*

Maar vooral zijn Dietsche Warande verdiende haar naam
als omvattend in Alberdingk's belangstelling en scheppingskracht de kunst en de taal van hetheele Dietschland. Door
heel die Warande klinkt Alberdingk's jubel voor de oude
Vlaamsche kunst; maar even kordaat rijst hij op in zijn heer(1) Immerzeel, «Levens en werken~, 11,122 Over Wenceslaus Coberger, zie verdeI' den «Messager des Sc. hist.» 1858 (2 e Iivr.)bl. 175.
(2) « Mausolee " bl. 242.
(3) Goethals, « Lectures ., I. 101.
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lijken durf en in zijn volle kritische kracht waar het geldt de
huidige Vlaamsche taaltoestanden.
Alree in den eersten jaargang van zijn tijdschrift treedt
hij op en blijkt hij elk verschijnsel op 't gebied van den taalstrijd scherp in 't oog te vatten.
Er was een plan ontworpen ·voor een « Hollandschen
Vlaemschen Zangersbond. » Nu ontwaakte bij sommigen een
« teed ere belOrgdheid )} dat de kunstsympathieen of de intellectueele betrekkingen beiderzijds weleens verkeerd mochten werken op het behoud der beide Staten.
En Thijm neemt in zijn tijdschrift daarover een nota op.
«De heer B., zegt die nota, ontkent de eenheid van nationaliteit
tusschen de Vlaamsche Belgen en de Noord-Nederlanders.
Met een bloedend hart vraagt hij, wat, in geval er bijv. eens
een Hollandsch-Vlaemsche Zangersbond tot stand kwam, het
verschrikkelijk gevolg van de erkenning der eene nederlandsche nationaliteit lOU wezen als « na den afloop van de bepaalde werkzaamheden, de jongelui der beide natien in de welgemeende wederzijdsche opgewondenheid des oogenbliks, bij
de schuimende bekers » genoodzaakt werd ik weet niet welk
verraad aan de politieke verhouding der beide landen te
plegen. De heer B. zegt dat uit dankbaarheid voor het « Wien
Neerlandsch Bloed » door de Brabanders alhier aangeheven,
de Hollandsche zonen misschien zelfs weI «in 't Park te Amsterdam }) de Brabanc;onne lOuden moeten aanheffen. De heel'
B. ziet hierbij echter een kleinigheid om het hoofd. 't Is deze
dat het belgische lied, door hem bedoeld, aileen passen kan in
den mond der Belgen; terwijl «Wien Neerlandsch bloed»
expresselijk vervaardigd is op de hereeniging van Noord- en
Zuid Nederland, in 1815. De« Brabanc;onne» in den mond
der Hollanders zou onzin zijn. «Wien Neerlandsch Bloed »
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metons gezongen door onze stam- en taalgenooten; iseenvou":
dig een vriendelijke herinnering aan de dagen toen wij oak
landgenooten waren in engeren zin. »
Een ander Hollandsch heer, Dr Leemans, huiverde bij
«dattaalverbond, diecongressen, met hunne opgewondenheden,
die zoo krachtig bevorderden invoer en verspreiding hler te
lande van depennevTUchten der Vlaamsche letterkundigen, aanbevolen door een bevallig uiterlijk en een billijken prijs, die
geheim en openlijk uitgesproken wrevel over alles, wat der
zoo zeer gewenschte vereeniging in den weg staat of komt, en
de werking der aangewende voorbereidende middelen onzijdigt" vernietigt of vermindert, datalles mag... vooral onzen
opgewonden, vurigen, argeloozen jongeren dichters en letterkundigen wei ernstig onder de aandacht worden gebracht...
«Als 't nu maar jongens waren die zoo iets bedachten. Maar
wie zijn wei de jeugdige dichters en letterkundigen die « op die
congressen» hun verklaring hebben afgelegd. Het zijn de ver~
grijsde dragers der letteren en der wetenschappen : Prof. A.
des Amorie van der Hoeven, Prof. Hugo Beyerman, Prof. ].
Bosscha, M. Isaac da Costa, B. ter Haar, Mr.]. Van Lennep,
]hr Mr ]. de Bosch Kemper, Mr X.]. Koenen. En welk was hun
verklaring? De volgende: De Noord-Nederlanders zijn vurig
doordrongen van de waarheid der aloude spreuk dat de macht
gelegen is in de eendracht ; oprechtlijk gaan de belangen onzer
Taal- en Letterkunde, kenmerk en onderpandder nationaliteit,
hun steeds ter harte; de wenschelijkheid is bij hen boven alle
bedenking verheven, dat er, op het gemeenschappelijk gebied
van Letteren en Geschiedenis, meer samenwerking, gemakkelijker en inniger verkeer zijtusschen de beide deelen der Nederlanden. Het is onzer natie weI waardig, in dagen dat de
stem der natuUf en der geschiedenis zoo menigmaal miskend
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of geloochend wordt, waarin zaden van tweespaJt en oproer
met zoo kwistige hand worden gestrooid, dier stemme
welwillend het oor te leenen, en de broederbanden van Stamen Taalverwantschap hechter dan immer vast te snoeren ...
«Stellen wij, Noord- en Zuid-Nederlanders, Stam- en Taalgenooten ! een kracht uit wederzijdschen boezem geput, het
drukkend gewicht over, waarmede wie ons vr~emd zijn ten
aanzien van starn en taal op ons inwerken, en waarmede zij,
bij gebrek aan moedigen en waakzamen en aanhoudenden tegenstand, ons verpletten zullen » (1).
Kleuriger nog is het tafereeltje een paar jaar nadien :
« Belgie is thans bezig met verontrustende wetten te maken,
tot bed wang der ontwikkeling van het Vlaamsche volksleven.
Ten spijt van het aas, omstreeks Leopolds troonfeestviering,
den vlaamschen bevolkingen toegeworpen, door de benoeming
der Staatskommissie, belast met het onderzoek der taalgrieven
-ten spijt der eenstemmigheid, waarmede die kommissie de
wenschen van 3/5 des volks brengen zal v66r de groene tafel
van het Bewind - ten spijt der verzoekschriften en drukpersbeweging tegen de goevernementeele verfransching der Vlamingen aangevoerd - heeft de wetgevende Macht - Senaat en
Volksvertegenwoordigers - goed kunnen vinden te beslissen,
dat voortaan de Notarissen, die in de Dietschsprekende gewesten
des lands geplaatst worden, niet noodig hebben de taal dier gewesten te verstaan of te spreken: Leve toch maar de constitutioneele modelstaat! Zoo'n kamer van VOlksvertegenwoordigers is toch maar een heerlijk ding! Zie Belgie ! Daar dekreteeren Vlaamsche Volksvertegenwoordigers, dat de ambtenaren
en officianten, die om wille van het yolk zijn aangesteld, de
(1) Dietsche Warande 1855, 489-491.
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taal van het volk niet behoeven te kennen. Mijn hemel, laten
dan ook de Vlamingen er zooV'eel voor over hebben om opde
wijze als thans in den smaak is geregeerd te worden, dat ze
hun kinder kens een jaar of wat naar een parijzer-Iyceum sturen,
om hunne moedertaal af te leeren! Hebben de Vlamingen aan
het nieuwe regiem hunne vrije en onvrije Universiteiten niet te
danken, waar de Brasseurs, Laurents en hunne geestverwan"
ten hun de godsdienst der vaderen uit het hoofd weten te praten zoodanig dat de staats- en stadsadministraties de herdrukkers bezoldigen der onbeschofte satire van Marnix ? Laat nu de
Taal derVaderen er maar bij in den grond geboordworden ! Wat
hebben toch al die oude volksvormpjes voor waarde - dat zijn
maar vormen, heeren! en vormen zijn niets waard : want dat
zijn de drage'rs en vereenigers van geest en stof - en van die
vereeniging willen de nieuwerwetsche volkerelJ niets weten.
De nieuwerwetsche vol ken willen aileen weten : hier - van
geld, la science des richesses, de beurs, het papier, waarmee
men de gewetens dichtplakt alsof het schoorsteenen waren, dat
er het minste tochtje van Boven niet meer doorkan - geld,
geld, geld, lekker eten en dure (niet mooie) kleeren ; daar aan de hoogeschool en in het ministerieel kabinet - van pantheistische of idealistische filosofie en bloot menschelijke politiek - afgescheiden van de moraal, die aileen nog maar een
meubelstuk in de politiekommissariaten gebleven is. De nieuwerwetsche volken willen aileen weten - of van de doode, dikke, tastbare materie ; Of van de platte, holle, vluchtige abstraktie. Wat daar tusschen Iigt - wat geest en stof verbindt - de
schoone vorm, het zinnebeeld eens hoogeren levens, daar is
niets goeds aan.
«Ernstig, minder pessimistisch, gematigder gesproken :
men moog zich aan de taalrechten der Vlamingen vergrijpen,
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zegepr,alen op het Dietsche leven zal men toch niet : dat heeft
het verleden bewezen, want, inderdaad, onder betere regee~
rings-regimes is ook de nederduitsche nationaJiteit in Belgie
nog al eensmishandeld, en toch is zij verre van dood te
zijn. l\\en beklaagt zich zeer.in BelgH~ dat de klachten der
Dietschgezinden in Holland zoo weinig weerklank en ondersteuningontmoeten. 't Is, zeggen de Vlamingen, of wij aileen goed
zijn, om bijdragen ie leveren tot de studie der dialekten en de
geschiedenis der schoone kunsten van de Nederlandsche starn·
men ... )} Helaas ! bij den hoeveelsten man onzer kongressen
stond inderdaad de volksvraag meer op den voorgrond dan
eene onschadelijke Jiefhebberij? }) (1).
In dezelfde stemming schreef Alberdingk een brief aan den
redacteur der Gentsche « Eendragt }) :
« liehier eene kleinigheid die in de geschiedenis van uwe
taalworsteling behoort te worden opgeteekend :
« lk ben benoemd tot toeziendevoogd over eenige minderjarige Nederlandsche kinderen, wonende in eene stad van uwe
gewesten, en tevens tot gemachtigde van de moeder en voogdesse. De akte van voogdij, verleden voor den vrederechter
van Antwerpen en de volmacht waren beide, zooals het in eene
Brabantsche stad behooft, in zeer goed Nederlandsch opgesteld ; maar zie, daar heb ik in mijne hoedanigheid eene inschrijving op het Grootboek der Belgische schuld te doen en
daar heeft men den moed mijn fondsmakelaar de aanvraag
terug te zenden, of schoon in klare nederlandsche (vlaamsche)
bewoordingen gedaan, en mij te verzoeken de aanvraag en opgaaf in het Fransen te stell en ». (2).
*
(1) Dietsche Warande, 1857, biz. 191-195.
(2) De Eendragt 1859, nr van 25 Sept.
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Maar vooral de Warande van j 860 staat in het teeken van
den Vlaamschen strijd.
De toenmalige bisschop van Brugge, Mgr Malou, had een
bericht gezonden gezonden aan de bestuurders en leeraars van
de West-Vlaamsche colleges, waarbij met nadruk de beoefening
del' «Vlaemsche» (dat is Nederlandsche) Taal werd aanbevolen. En « Dietsche Warande » merkt er bij op : ({ Nu zullen te
beginnen met 1862 geen kweekelingen in het Semin arie te Brugge
worden aangenomen dan die het Nederlandsch grondig verstaan.
Dit verheugt ons te meer daar we wei wisten dat er onder de
belgische geestelijkheid warme en geJeerde voorstanders waren
van de bevordering del' Nederlandsche taalbeoefening - maar
toch enkelen (als de begaafde volksvertegenwoordiger, de
Eerw. H. de Haerne) langen tijd eene ongegronde vrees koesterden, dat met het Nederlandsch gevaarlijker denkbeelden
onder het volk zouden verspreid raken dan met de taal van
Paul de Kock en Alexander Dumas. Men heeft in Vlaanderen
van het Hollandsch niets te vreezen. Het Belgiesch liberalisme
(ieder een weet het) heeft van het Hollansche niets af te leeren;
en het Hollandsch orthodoxisme is eene voor den gullen, lustigen Vlaming volkomen onverduwbare spijs. »
En 't gaat voort bij 't openbaren van onze toestanden, die
Alberdingk tel kens weer aan de kaak steJt :
... « In het vrije Belgien is ook de Taal vrij. Zoo vrij dat
over Vlaamsche misdrijven in het Fransch geprocedeerd wordt,
dat twee derden der vrije bevolking in de noodzakelijkheid
verkeert bij elke aanraking met het bestuur zich van een taal
te bedienen die ze over 't algemeen zeer slecht spreekt, en die
nog meer dan de heW van deze twee derden niet verstaat. Het
goevernement neemt inderdaad een groote vrijheid. Vrijstelling
van de militie komt ook onder de vrijheden niet voor; maar
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dat de vlaamsche jongens in het Fransch gecommandeerd WOfden, dat is inderdaad om uit je vel te springen : want al ziJn
die flinke vlaamsche rekruten nu al honderd maal vrij om naar
den Dominee te gaan inplaats van naar den Pastoor - al
.mogen ze nu al met « de ster van het genie op het voorhoofd»
(deze tooit het beeld der Persvrijheid op de Congres-kolom)
artikelen aan de «Independance» inzenden - al mogen ze
I vrij onderricht geven en uit de tweede of derde hand van de
lessen der Universite fibre profiteeren - van de Vrijheid van
Vereeniging of Samenspanning zal voor hen weI niet veel
komen ; en als soldaat aan een gezach te moeten gehoorzamen
dat uws vaders taal niet spreekt - ik weet niet, maar ik zou
mij in zoo'n land moeilijk vrij kunnen voelen, al had ik ook
honderd maai Five Ie Rwa ! leeren schreeuwen » (1).
*

Maar veruit het merkwaardigste en het meestsystematische wat Alberdingk ooit over Vlaamsch Belgie schreef zijn de
bladzijden uit dienzelfden Warande-jaargang, naar aanleiding
van het Nederlandsche Congres dat te 's Hertogenbosch zou
bijeen komen.
«Ziet gij dan niet, zet het stuk ironisch in, dat de Belgische
Regeering al doet wat zij kan, om in den misdeelden toestand
der Vlamingen, met hunne aanvankelijk weI wat op den achtergrond geschoven taai, te gemoet te komen? Herinnert gij u
niet dat de Koninklijke Princen de titels van Hertog van Brabant en Graaf van Vlaanderen dragen - als of zij werkelijk,
Jan de Eersten, dat is, nederduitsche dichters waren ofwei ,
als Gravin Margreta, Dirken van Assenede, dat is uitmuntende
Vlaamsche poeeten, tot sekretaris hadden ! Weet ge niet, dat zii
(1) Dietsche Warande 1860, 299·302.
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in de Vlaamsche taal en letteren door... Professor Conscience
zijn opgetogen? Hebt gij niet bemerkt, dat de Vlaamsche volksvermaken zeer door de Regeering beschermd worden - dat het
schouwtooneel der beschaving van den humoristischen wijsgeer en kunstenaar Jacobs Kats (een zwaar te dragen naam !)
gesubsidH:!erd wordt? Weet ge niet, dat men eenkommissie
benoemd heeft, om de Vlaamsche grieven te onderzoeken, en
is haar rapport niet in het licht gegeven? Hebben de Heeren
David, Bormans, Snellaert en De Saint-Genois geen zitting in
de Koninklijke Akademie? Is de dichter Van Beers niet onlangs
gedekoreerd ? Heeft men geen standbeeld voor Maerlant opgericht, en heeft Koning Leopold niet v60r jaren reeds aan de
rondgereden kolossale afbeelding van Artevelde eere betuigd ?
Wat zeg ik ? Heeft Minister Rogier zijn edele vingertoppen niet
geleend tot het schrijven van een lied waarin de Bataafsche
broeders geprezen worden, en zijn de nederduitsche letterkundigen Van Lennep en De Vries niet in de Leopoldsorde opgenomen?
« Matige zegepraal, voorwaar! ik heb mij altijd verbeeld
dat de leer, waarbij gewettigd wordt dat het Doel buiten de
Daad Iigge, slechts dan verdragelijk was, wanneer de behendigheden die zij voorschrijft niet als zoodanig onder de waarneming en be vatting vielen van het groote pubJiek. Weinige
zaken zijn armoediger en stuitender dan de zelfvoldoening
van een goocheiaar die, in zijn kermistent, een kuiken onder
een klok toovert, wanneer al de volwassen toeschouwers, een
oogenbJik te voren, hem het arme schreeuwende dier met eigen
hand er onder hebben zien wegsteken. Ik zie nu, dat een regeering zich nog een zekeren roem van diepe en grootsche staatkunde, van sympathie voor de edelste klanken, die door de
zielesnaren des yolks ruischen, kan verwerven, - ook al han-
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delt zij niet deftiger dan evengemelde vermaker der Jievejeugd .
. «Wat is er geworden van de vlaamsche opvoeding, die aan
de Princen van Brabant en Vlaanderen verstrekt is? Ik vraag
niet of de nederduitsche Hertog en de nederduitsche Graaf,
zoo als de Koningin der Nederlanden, bijv. « den Reinaert »
en de « Heemskinderen » lezen ... ik verg niet, dat deze princen
die kultuur hebben, welke maar een klein getal vorstelijke
personen gegeven is, en wellicht aileen verwacht .kan worden
van de zoodanigen onder hen die hetzij door de schitterende
ontwikkeling aangetrokken, hetzij door de verschrikkingen des
ongeluks, worden gedreven, tot de ernstige beoefening van
Iiteratuuf en kunst; maar ik vraag, of deze Princen zich met
gemak en voorliefde van de taal def kernrijke meerderheid
hunner iandgenooten bedienen. Waar blijkt ergends, niet dat
de Troonopvolger, in konkurentie met zijne onderdanen, eene
rekonomisch-politische of diplomatieke redevoering houde maar dat hij zich der eischen en rechten der historische grootheid zijner krachtige Vlamingen bewust is. Waar bJijkt, dat de
Be\gische Dynastie aan Koning Willem den derde onder andere
dan fransche bewoordingen heeft te kennen gegeven of betuigd,
dat ze la plus franche antipathie voor den gevreesden Monarch
van Frankrijk over had? Wat wordt er van het subsidieeren
van vlaamsche genootschappen, en toelaten van vlaamsche
bijdragen bij instellingen die afhangen van de Regeering
tegenover het onwaardig spel, dat er met de kommissie voor
de grieven en haar rapport is gedreven ? - Koning Leopold
zal zijne 25e troonverjaring vieren. Jaar op jaar, met een
voorbeeldig geduld, maar somtijds met den krachtigsten
nadruk, hebben de Vlamingen bij adressen en openbare
geschriften in het Iicht gesteld, hoe zeer hunne natuurlijke of
bedongen taairechten, verkracht of verwaarloosd werden.
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Het sprak van zelf,dat, onder den invloed der reaktie tegen
Orangisme, in de eerste jaren van Koning Leopold's regeering
voor de Vlamingen als zoodanig niet veel kon gedaan
worden. Maar vijf-en-twintig jaar! Vijf-en-twintig jaren !
waarin het niet ontbroken heeft aan bittere klachten, billijke
eischen, volledige opgaven en betoogen van Vlaamsche zijde !
Toch heeft de regeering pas even gemerkt, dat er geklaagd
werd. Maar nu had zij ook niets haastigers te doen dan zich
bereid te betoonen de stem der Vlamingen gehoor te geven !
Trouwens, 's Koning 25 jarige troonbeklimming moest immers
gevierd worden! En wat zoo. het geweest zijn, indien de
Vlaamsche provincien, indien een deel der hoofdstad, indien
Mecheien, Gent en Brugge - indien Antwerpen en Leuven,
- indien honderd andere steden of groote gemeenten hunne
huizen gesioten hadden gehouden, bij 's Konings doortocht,
hunne vlaggen niet of sJechts haJverwege ontrold hadden,
en van hunne sombere huizen geprotesteerd had den tegen de
Waalsche lampions! Handig werd dus een kommissie benoemd, om de vlaamsche taalgrieven te onderzoeken. Comment,
mes chefs compatriotes! enfants des «d' Artevelde» et des
«Jean BreydeJe », vous auriez quelque chose a demander?
Pourquoi cela ne nous a-t-i1 pas ete rapporte depuis longtemps?
Nous allons de ce pas nommer une commission - et puis
vous verrez - you'll see the results! Nous allons apprendre
votre bel idiome... nous allons lire vos auteurs f1amands, mes
amis. Nous allons les decorer. En attendant: Vive notre fete !
amusez vous !
«Alles slaagde naar wensch - tot groot vermaak, neen,
tot diepe verontwaardiging der nuchteren van zin, die daarbuiten, van over den Moerdijk, dat speJ stonden aan te kijken.
Want ja - alles slaagde, behalve degeregelde en tijdige
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uitgave van het rapport der kommissie; behalve het herstel
der grieven. Het verdient lof, dat het Belgische goevernement
aanstonds bereid is geweest eene jaarlijksche toelage te
verstrekken voor het Algemeen Woordenboek der nederlandsche taal, maar ik beweer ook niet, dat aile begrip van waar·
digheid bij dat Goevernement verloren is; en nu Noord
Nederland, waar anders het beginsel van staatsbescherming
voor kunsten en wetenschappen maar wetnig gehuldigd wordt,
toetrad, kon Beigien niet achterblijven. Men moet erkennen,
dat de· invloed van den Staat op den gang der kunsten en
wetenschappen in Be\gien van niet geringe beteekenis is en
de franken der schatkist met onbekrompenheid ter bevordering
van dien invloed wordeh uitgegeven. - Maar wat zegt dat,
tegenover den franschen dampkring, waarvan hofzalen en
ambtenaarsbureelen voortdurend vervuld zijn? tegenover het
ter zijde leggen van het rapport der blijkbaar slechts met
figuratieve en dekoratieve bedoelingen benoemde Kom'missie.
Het zegt daartegenover niets, want het staat er niet tegenover ;
het gaat er volmaakt mee samen, en de leus bij een en ander
kan blijven: de Vlamingen zullen feest vieren, maar hunne
taalrechten zijn slechts vergeeflijke hersenschimmen die allengs
wei zullen wechtrekken voar de zon der fransche, eenige ware,
.eenig fatsoenlijke beschaving.
«De handige Staatsman (1), die de Vlamingen had weten te
doen ilIumineeren en ({ Vive Ie Roi » had voorgekreten was
niet handig genoeg geweest om de «logika der feiten » te
begrijpen, en te beseffen dat men oogst wat men gezaaid heeft.
De voormelde Vlaamsche Kommissie was saamgesteld geweest
uit de beste en tevens de verscheidenste elementen. Daar zat
(1) Rogier.
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de Advokaat Jottrand naast den Kanunnik David; daar was
Snellaert lid van: daar was waarborg voor stoutmoedigheid,
eerlijkheid, gematigdheid, politiek en ietterkundig inzicht.
Toch werd het Rapport aanvankelijk ter zijde gelegd - onder
voorgeven van den Minister dat het in onbehoorlijke term en
gesteld was! Wie het gelooven wil, hij geloove 't. Een fraai
oordeelaar over de behoorlijkheid van stijl eens manifests,
door de gemelde mannen onderteekend! Toevallig echter
waren er in dit Rapport nog andere elementen dan onbehoorIijkheid. Er werd, o. a., met echte opgaven in bewezen, dat in
geen staat, uit eene gemengde bevolking bestaande, degenen
die de goevernementstaal niet spreken het zoo slecht hebben
als het Vlaamsche volk in het vrije, het demokratische Belgien.
De Lombardiers en Hongaren, Hoisteiners en Denen, mochten,
wat hunne taalrechten betrof, van geluk spreken - vergeleken
bij de meerderheid der belgische natie! EindeJijk toch kon
men het rapport, ondanks deze elementen, niet langer verborgen houden : het werd gedrukt-inkorrekt; maar dit maakt
niet uit, want het zou immers toch geen praktische gevolgen
hebben!
« Ik bid u, waar heeft toch ergends de Iiberale Regeering
van Belgien blijk gegeven, ik zeg niet van billijkheid, maar
ook slechts van behoorlijkheid, van iets meer dan minachting
ten opzichte der vlaamsche eischen? - Vergeet gij dan,
vraagt ge miL de groote feiten van den dag? Neen, 't is waar,
gij hebt geJijk. De oude koning der Belgen, de Ulysses der
1ge eeuw, heeft zich opgemaakt, heeft een oogenblik vaarwel
gezegd aan zijne zwervende staatkunde, die zoo ver gaat, dat
hij somtijds aan zijn yolk vraagt of het ook tijd wordt dat hij
heenga - deze koning, zoo diepvervuld van echt koninklijk
gevoel en besef zijner dynastieke verantwoordelijkheid, is een
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bezoek, gewis niet zonder beteekenis, gaan brengen aan den
koning der Nederlanden ; zijn voornaamste minister heeft een
volkslied gemaakt, natuurlijk in de fransche taal : en het
Goevernement laat zich deftig vertegenwoordigen bij de
onthulling van Maerlants standbeeld en op het Bossche
kongres. De Goeverneur van West-Vlaanderen, het bewijs
willende ,~even, dat hij het met den heer Ch. Rogier volkomen
eens is, schermt in de (toch vlaamsche) uitnoodigings-cirkulaire
tot bijwoning der onthulling van Maarlant's beeld, uit al zijn
macht tegen de middeleeuwsche «donkerheid en geestverslaving» (nl. der XIW eeuw - die Montalemberts en
Gorressen, die Hurters en Didrons zijn toch domkoppen !) ;
en met de meest mogelijke virtuoziteit voeren de Vlamingen,
in hunne blijhartige liefde voor den goeden Maerlant, de
passen uit, rondom het standbeeld te Damme, op het pijpen
van den dichter der « Nouvelle Brabonc;onne:t - ofschoon
van den kant der Andwerpenaren ('t moet tot hun eere
gezegd worden) niet dan onder een krachtig en waardig
protest.
••• « Ik hoop, naar de mate der gelegenheid, aan het onderhouden der broederschap van broederen op het ethnografiesch, op het nationaal, ook op het wetenschappelijk gebied.
Ik doe meer: al hebben de voorstanders der dietsche zaak
zich zeer over de Walen, over het «fransquiljonsche» Ministerie
en de « franquiljonsche» pers van Belgien te beklagen, aJ
wordt van dien kant de les en leuze «In Vlaanderen
Vlaamsch » niet door gebrek aan go eden wi! voor 't oogenblik,
maar door gebrek aan kennis en bekwaamheid kwalijk
nageleefd - ik wi! meewerken aan het voortplanten der overtuiging, dat het in onze dagen goed is, niet slechts VlaamschBelgien en Noord-Nederland, maar de beide rijken, als
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staatseenheden, dch in hunne betrekkingen en belangen steeds
nauwer bij elkaar te doen aansluiten ... >}
*

Tot de stad Antwerpen kwam Thijm in persoonlijker
betrekking. In Augustus 1861 werd daar ter gelegenheid van
Belgie's dertigjarig bestaan en van de onthulling van Ducaju's
Boduognatbeeld een kunstcongres gehouden. Dit congres was
in de eerste plaats een bijeenkomst voor belangen vanzakelijken
aard : kunsteigendom, auteursrecht, verbetering van het onderwijs in de schoone kunste.n.
't Congres had inderdaad internationale afmetingen:
Nagenoeg aile landen van Europa waren officieel vertegenwoordigd. En veel belangstelling bleek er vanwege Nederland en
Duitschland vooral: Klaus Groth was er, en uit het Noorden
o. a., naast Alberdingk, Van Lennep, VO~lnaer, de oude
heer Smits, Hofdijk, Abbe Brouwers.
Alles Jiep heerlijk van stapel.
.
Voor 't Boduagnat-gedenkteeken sprak o. a. August
Snieders : Denkelijk hebben daar de beide Vlaamsche strijders,
die uit Noord Brabant en die uit Amsterdam, voor 't eerst
malkander ontmoet. Al de dagen was Alberdingk in zijn nopjes,
behalve toen de voorzitter, burgemeester Loos, die voor de rest
tot ieders voldoening fungeerde, zich bij de beschouwingen van
Brouwers en anderen over God in de kunst een verregaande
vrijzinnige houding veroorloofde, waartegen het cheval de
bataille, dat nooit een cheval de parade wou zijn, het op een
steigeren zette ...
Burgemeester Loos, achtte 't vanwege Alberdingk
ongepast op dit feest der verdraagzaamheid tegen
andersdenkenden te komen uitvaren. Thijm protesteerde beleefd. Maar Loos wou ook de zaak in de pers aanhangig
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maken; en zoowaar de pers was een lof over Loos' voorbeeldige leiding; jammer maar dat die Thijm geen gematigder
manieren had :

Aan den burgemeester van Antwerpen, den h. Laos.
17 Sept. 1861.
Edelachtbare Heer,
Het doet mij ieed, dat het verzet, door mij aangeteekend
tegen de handelingen van het Kunstcongres, dat de eer had
door U te worden voorgezeten, niet binnen de wanden onzer
vergaderzaal heeft kunnen besloten blijven.
De pers heeft in aile richtingen de bizonderheden van dat
Kongres bekend gemaakt, en als een zeer ondergeschikt, maar
te gelijk zeer postgetrouw vertegenwoordiger van een gedeelte
dier pers in mijn vaderiand, heb ook ik over dat Kongres mijn
oordeel moeten bekend maken.
Ik heb juist gelegenheid gevonden op het Kongres dezen
volzin uit te spreken: « Ik heb de vrijheid lief; » laat mij er
thands dezen anderen mogen bijvoegen : «Ik bemin de openbaarheid ». In mijne goede vaderstad teruggekeerd, geniet ik
al de voorrechten, welke· onze grondwettige instellingen voor
een dusdanig gezinde hebben aan te bieden. Ik veroorloof mij
dan ook daarvan een ruim gebruik te maken.
Thands reken ik het mij ten plicht UwEd.Achtb. al datgene ter kennis.se te brengen, dat door mij over het genoemd
Kongres is geschreven en gedrukt. Ik ben VwEd.Achtb. deze
mededeeling schuldig. Had ik in mijn vaderland niet eene
zekere waardigheid op te houden - welke veel meer eene hoedanigheid is der partij, die ik help vertegenwoordigen, dan
eene schepping van mijn zelfgevoel -'- dan zoO ik, om den
wille van de voortreffeJijke ontvangst, die ookmij, in uwe
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stad, is ten deel gevallen, gaarne over sommige bizonderheden
van dat Kongres gezwegen hebben: maar ik had mij te verandwoorden tegenover velerlei onheuschheden, die hare rechtvaardiging meenden te vinden in het « Kongres-incident »;
Aanvaard, Edelachtbare Heer! met mijne' rondborstige
afkeuring van uwe houding te mijnen aanzien op het Kongres,
bij dezen tevens mijn dank voor de mij in uw stad verleende
gastvrijheid. Had ik geweten met welke onparlementaire bejegening ik deze laatste had moetenkoopen ~ ik zoO ze voorzeker niet hebben aangenomen, maar ik wil gelooven dat hier
aan geen voorbereid opzet te denken valt.
Ik heb de eer enz.
Datzelfde jaar huwde Alberdingk's oudste zuster Dorothea
Anna met Louis]. Fuchs, een der vele Duitschers die zich in
die jaren in den Antwerpschen handel hadden gevestigd.
Ze hield daar voor haar grooten broer haar patricH~rshuis open,
en Alberdingk kwam regelmatig minstens eens per jaar over.
Drukker nog werden de bezoeken nadat Jozef's jonger broer
in 1871 tot hoogleeraar te Leuven was benoemd.
In 1873 alree stierf Louis Fuchs; de weduwe bleef Antwerpenares tot haar dood, 1909.
Een van Thijm's allerlaatste brieven was nog voor zijn
« Iiefste Door » :
« Zoo

staat je verjaardag weer voor de detir en mogen wij
hem, onder Gods zegen, met gejuich binnenhalen. Is de wintertijd, zoo arm aan bloemen; een zinnebeeld van de zorgen,
waarmee wij,menschenkinderen, te worstelen hebben. GeJukkig
bloeit het nog in mijn hart, en zouden mijne oogen, zoo je
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hier waart, je door hun feestelijke ilIuminatie bewijzen hoe
geJukkig ik mij voel in je bezit.
« Een zuster te hebben, en nog wei een zoo lieve en goede
ais jij bent, is dan ook geen kleinigheid. Onze spreekWClOrden :
la raison du peupie, zegt een schrijver, leeren het. Ais men een
groot verdriet en kwellend ongerief wi! uitdrukken, zegt het
kordate en schilderende volksvernuft : « daar heb ik een zuster
aan verI oren!» Laten wij ons dan verheugen, dat ik je nog
heb, bij de schare van kennissen en vrienden, die om ons heen
wechvallen. God zegen je! Hij geev' je veel zonnige dagen in
dit nieuw aanvaarde jaar : voorspoed in je streven, je edelmoedig, ({ pogen », gezondheid - voldoening, - te-vredenheid !
«Weemoedig drukt me, bij het klimmen van mijn jaarcijfer
(ik ben nu het oudste lid van ons huis!) de bedenking, dat
ik steeds zoo ver van jou mijn dagen afweef. Ik hoef je
niets te vertellen van de sympathie, die ons verbindt, en die
men niet overal aantreft, van den sluyer die vaak hangt
tusschen ons en onze verwanten, en waar tusschen jou en
mij niets van bestaat : maar God heeft nu eenmaal de
omstandigheden zoo geieid, dat dit niet anders schijnt te
kunnen.
« Nu, zusjenlief, ik moet u zeggen, 't is bij jou niet «uit
hetoog, uit het hart».
«Maar met dat al - denk ik dikwijIs, wat had onze vader
toch een rustiger leven dan ik. Gelukkig draag ik altijd een
luchtig mutsjen, en kan ik dapper en met rust blijven werken
- ondanks al mijn zorgen.
« Vergeef wat er onvrolijks in dezen feestbrief voorkomt.
Ik omhels je innig !
29 Januari 1889.
¥ *¥
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Zooals we boven eventjes zagen had de Almanak Thijm
in betrekking gebracht ook met Conscience. Toch leverde onze
romanschrijver enkel een bijdrage in 't befaamde letterkundig
zakboekje, nl. zijn « Quinten Metsys ».
Maar de beide grooten bleven vrienden. In de Consciencecorrespondentie, die Dr Jacob op een model-philologische wijze
aan 't bewerken is, zullen, naar de inleiding vermeldt, 5 brieven
voorkomen van Alberdingk en 2 van Conscience.
Onder de rijmpjes die Conscience's album vulden bij
gelegenheid van 't verschijnen van zijn honderdste boek, hem
op het weergalooze feest te Brussel in 1881 aangeboden, prijkt
dat van Thijm :
Als 'k voor uw kunstaltaar een waskaars kom ontsteken
Dan is 't geen min bekende Sant
Wien ik dit mijn zedig offer brand.
Men weet, fiat! door 't heele land
Bij oud en jong, wat of Conscience's werk beteeken.
Conscience - dat 's natuurgenje!
Conscience - dat 's gevoel, in kiesche vormen sprekend,
Oat's lijden en geneugt, dat 's beeld en melodie,
Oat's echte kunst, den smaak voor kuische schoonheid kweekend.
Al zou Conscience aileen met Vlaandren 's Liebaart staan,
Oe heilige Vlaamsche zaak zal nimmer ondergaan.

Drukker en inniger dan met Conscience waren Alberdingk's
betrekkingen' met Guido Gezelle. Van den West-Vlaamschen
kant medewerking aan den «Almana~», van den Amsterdamschen sympathieen vool' « Rond den Heerd ». Van beide
zijden de Hefde voor de kunst, ook, en vooral voor de
gothische bouwkunst, die Thijm en Gezelle ook in betrekking bracht met de groote gothische ijveraars toentertijde in
Engeland, Duitschland en Frankrijk.
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In «den Almanak» van 1859 verscheen «het Ruischen
van het Ranke Riet}) onder den titel «de Bedroefde ». In dien
van 1863 gaf Gezelle uitzijngedichten, gezangen en gebeden,
11 stuks «West-Vlaamsche Dichtspranken» en in 1880 nog
10 «Dichtjens }).
In zijn jaargang 19 J 8gaf « De Beiaard ,) vier brieven van
Gezelle aan Thijm uit de jaren 1858 en 1859. Daarin wordt gehandeld over den « Almanak » over « Dietsche Warande» over
Gezelle's «Dichtoefeningen» en over kerkmuziek.
Onder deknaam Egbertus Negovagus laat AI!Jerdingk in
zijn Warande-Mengelingen van 1860 een brief schrijven aan
Prof. Guido Gezelle, in het Seminarie te Roeselare. Daaruit
spreekt ontstemming over Dr Hansen's« Reisbrieven uit Duitschland en Denemark», waar de liberaal aan 't spotten slaat met het
heilige op een wijze «den gemeensten parijzer Vaudeville schrijver ten volle waardig ». Maar voorop gaat een blij compliment : « Met vreugde verneem ik hoe de echt vaderlandsche
zin meer en meer onder de vlaamsche jongelingen, welke zich
der bediening des altaars en der opvoeding onze toekomstige
maatschappij willen wijden aangroeit. Vormen zijn dragers
van ideen, en ideen vertegenwoordigen feiten, spreken zich
daar vroeg of Iaat in uit » (1).
« De bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden }} draagt op
zijn beide eerste bJadzijden het blijvend getuigenis van de
vriendschap der twee grooten :

Opdracht aan mijn Weledel. Heer Mr los. A. Alberdingk Thijm.
O. EQ. B, GR. M.

De broederhand
Uit Vlanderland
(1) D. W. 1860 biz. 521.
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Zij u gereikt, 0 edele taal- en stamvoortreder ;
En, reikt gij, Noorderling, mij, Zuiderling, die wedel.
In stam- en taaiondeelbaarheid,
Dan zij u driemaal dank gezeid
En ligg' dit, qualecumque, als pandgift daarop neder !
O. GEZELLE.

Antwoord.
Gij reikt me een hand,
Vit Vlaanderland,
Vit Brugge 1. .. dierbre stad, voor wie, door starn en streven,
Met Hefde en trots zich voelt verwant
Aan Maerlants poezij en Memlincs geestesleven.
En die niet blind
Gelijk een kind
Van onze hoogwijze Eeuw, in Maerlants dichterader
Een sceptiesch filozoofjen vindt,
En, zoo in Staat en Kerk, der Liberalen Vader.
'k Aanvaard met dank
Den rijken klank,
Die uit uw Vlaamsche harp mij in 't gemoed komt trillen :
Wat wijke of wank',
Zij Zuid en Noord vereend in spreken, werken, willen!
Maar doe 't gestand
Met hart en hand
Den eed, zoo menig werf der vaadren God gezworen !
Ga Nederland
Met d'eeJsten bloei der kunst voor Christus niet verloren.
J. A. ALBERDINGK THIjM.

Het « Leven van Guido Gezelle », door Cesar geschreven
onder omstandigheden waarbij zelfs mannen als zulk een neef
van zulk een oom zich niet ongestraft aan een dergeJijke onderneming wagen,doet vermoeden dat Alberdingk in den strijd
der West-Vlaamsche particularisten tegen de Brusselsche
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Academie-pedanten van 't slag Nolet een dubbel gezicht zou
hebben gezet. Zooiets lOU Cesar nooit hebben geschreven had
hij de Dietsche Warande onder oogen gehad, waarin de volledige brief verscheen, die Thijm schreef aan Nolet inantwoord
op dezes verzoek om advies. Nolet's brief was in 't Fransch,
't antwoord van Thijm ook ; en hier voigt het :
« Les dialectes existantsdes langues vivantes ne meritent
pas seulement un enregistrement lexicographique comme Ie
louable travail de M. de 80, parce qu'i1 nous importe, dans
notre suffisance de savants neerlandais, de connaitre les barbarismes provinciaux ; mais ces dialectes meritent uneetude philosophique approfondie, parce que leurs elements sont des
temoins irrecusables de la manH~re de penser et de dire de nos
compatriotes, et qu'a tout moment nous retrouvons, dans les
glossaires des differentes iocalites, des formes perdues dans la
langue generale et quelquefois appelees a y combler des vides.
J'ai ete sou vent frappe, en entendant parler Ie f1amand de
Lou vain p. e., comme ce dialecte possMe une infinite d'expressions tres pittoresques, pour indiquer les nuances de certaines
actions, de certaines qualites, que dans la langue generale
nous ne pourrions depeindre que par une expression moins
precise et moins frappante.
» Je crois done que nous n'avons pas Ie droit d'etouffer la
vie dans certaines branches de la langue thioise ou neerlandaise,
et si je n'oblige pas nos jeunes campagnardes a accepter les
toilettes de nos dames, qui n'iraient pas a leurs manieres, je
ne veux pas non plus qu'elles renient leur sou vent tres joli
patois, pour adopter Ie langage superbe de nos maitres d'ecoles
moyennes et primaires.
«D'un autre cote je ne me dissimule pas que, avec un
certain orgueil de vieil Amsterdamnois, je me rende compte
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des peines que se donnen! dans nos Etats Generaux les membtes
accourant de la Gueldre, du Nord Brabant ou de la Frise, pour
venir parler it La Haye la langue de Vondelet de Bilderdyk, et
j'ai la ferme conviction que, pour un commerce des esprits
fertile en bons resultats, il est urgent que les Neerlandais
soient au jait de la langue generale, dite civilisee. Je crois
qu'i! est dans I'interet de Ja Iitterature que les bons esprits ne
s'attachent pas avec trop de tenacite aux formes d'expression
et de prononciation propres it l'endroit de leur residence.
« Dans la question qui no us occupe, je n'oserais pas dire
cependant que les ecrivains du «Rond den Heerd» p. e.
atteindraient mieux leur but qui, en premier lieu, est d 'etre lu,
s'ils ecrivaient dans la langue des professeurs David ou Bormans. Je n'ai pas de donnees statistiques pour cela. Si ce que
ces messieurs ecrivent est bon, merite d'etre Iu, l'on ne doit
pas marquer d'un sceau de reprobation la forme litteraire ~ans
laquelle ils s'expriment, it moins que cette forme ne peche
grievement contfe les veritables lois de la langue, qui sont,
vous me !'avouerez, encore autre chose que les resumes partiaux qu'avec Ie titre de «grammaire neerlandaise» I'on met
entre nos mains. II n'y a presque pas de forme tres repandue,
pas d'idiotisme se sou tenant it travers les ages, qui n'aH un
droit d'existence, et si je coopere it imposer, en fin de
compte, la langue qui se parle dans la bonne societe it Amsterdam et it La Haye it Ja population de nos ecoles pubJiques, je
ne fais que me soumettre it un mal necessaire-een noodzakelijk
kwaad. II en est de Ja generalisation des Iangues comme de
celie des nationalites elles memes. ]'aime fa monarchie fran<;aise, j'admire cette circulation qui a cree les grandes epopees
du M. A., les theatres de Corneille et de Moliere, comme les
chants de Lamartine; mais je ne laisse pas de regretter que les
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traits distinctifs de la Bretagne, du Languedoc, de la Touraine
et de I' Auvergne s'effacent.
«Je trouve facile et agreable qu'a Middelbourg, a Java et
a Amsterdam je paie avec la meme piece de fl. 2,50; mais la
diversite dans I'unite, I'harmonie dans l'opposition, la couleur,
la poesie est du cote de ceux qui aux lndes aimeraient mieux
echanger une poignee de leurs precieux nids d'oiseaux contre
une aune de cali cots, et qui aiment a manipuler les fortes
empreintes des monnaies zelandaises et amstellandaises du 16e
siecie.
» Concluons : que chacun soit soi-meme : qu'i1 ecrive, au
besoin, I'idiome de sa localite, ou Ie jargon particulier de sa·
famille, de sa tribu; mais qu'il ne neglige pas pour cela la
langue generale. La nationalite hollandaise et flamande a des
droits a faire valoir et iI existe une langue moyen terme, une
langue civilisee, et dans \aqueUe, de 1200 a 1874, une foule
de grands esprits ont pense et ecrit, et qu'il ne faut pas
negliger; elle a sur nous des droits a faire valoir, et nous
avons envers elle des devoirs a remplir.
»Vis unita fortior, - notre devise nationale des deux
cotes de l'Escaut trouve encore ici son application.
»Je ne termine pas cette lettre sans vous remercier du
grand piaisir que m'a procure la lecture de vos deux etudes,
dans lesquelles il y a bien des choses que MM. de 80 et Gezelle
.pourront mettre a profit )}. (1)
Nu zal 't ook Cesar Gezelle wei blijken dat dit slot niets
anders is dan een beleefdheidsformule om Nolet met zijn
«Academie royaJe de Belgique» en zijn strijd tegen 't Westvlaamsch zoo gentlemanlikjes af te schepen.
*
(1) Dietsche Warande, 1876. Bulletin periodique 1-3.
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Ook andere West-Vlamingen verheugden zich in Alberdingk's groote belangstelling : o. a. pastoor Huys, de man van
Baeckelandt, die in 1870 «Een West-Vlaamsche Rooversgeschiedenis» voor den «Almanak» schreef, en over wien's « Legenden
van Sint Franciscus van Assisi» Thijm zoo 'n mooie bladzijde
kritiek heeft geschreven.
Maar de West-Vlaming met wie Alberdingk het graagst
praatte al de jaren van zijn «gothischen» tijd, dus zljn heele
leven, kan men zeggen van 't oogenblik af dat Cuypers in
Alberdingk's familie trad, was eigenlijk een Engelschman; de
Britsche Bruggeling James Weale.
.
A. J. typeert hem in zijn vaders « leven » aldus :
«Bij James Weale, den smallen, tengeren, meer dan mageren
man, in zijn hoogst eenvoudige karakterlooze kleeding, die hem
evengoed voor den sekretaris van den president eener steenkoolmijn-onderneming als voor een boekverkoopersbediende
konde doen houden, alles koncentratie, ingetogenheid, een zeer
gewone, - en daardoor juist buitengewone - uiterlijke eenvoud, waaronder zich een geestdriftige· ziel vol innige vroomheid en onverzettelijke arbeidskracht verborg. Bij hem was
het dweepen geen stoom, die vervJiegt, maar een aItijd smeulend, altijd broeiend, aJtijd zacht en stil gloeiend inwendig
vuur, dat een voortdurend veerkrachtig weerstandsvermogen
in zijnniet sterk lichaam onderbield, waardoor hij in staat
werd gesteld rusteloos te arbeiden en in stilte zijn goede werk
te doen. Zijn beroep was de beoefening der kerkeJijke Iiturgie,
niets meer, maar ook niets minder dan dat. Hij was een streng
godsdienstig man, die een kennis van en een liefde voor de
middeneeuwsche kunst had, waarop hij zich niets Iiet voorstaan, maar die Thijm met verbazing v.ervulde. Hij was overal
geweest, hij was overal per derde klasse van spoortrein en
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stoomboot ofop een boerenkar heen gereisd, maar hij was er
dan ook geweest en het kon hem niet schelen, hoe hij er
gekomen was, overal, in aile bibliotheken, archieven, pastorieen, sakristieen, kerk-crypten en kerktorens, openbare en
private musea en andere verzamelingslokalen, waar maar iets te
lezen, te hooren of te zien was, dat behoorde tot of betrekking
had op de kunst in de middeneeuwen.
« Thijm's vriendschap met dezen man dagteekehde uit den
tijd (1850-'65) dat Thijm zich in 't bijzoncier en hoofdzakelijk
met de Liturgie en de KerkeJijke Kunst bezighield, dat hij
dweepte met Didron en Reichensperger. Toen is Weale's opvatting van de Kerkelijke Kunst ook niet zonder invloed op
Thijm gebleven. Maar Weale was zeer eenzijdig, ofschoon
gehuwd en vader van vele kinderen, wat zijne levensbeschouwing aangaat : een kloosterling met tegenzin levend in de
wereld. Hij begreep niet. hoe in Thijm die zekere liefde voor de
wereld kon samengaan met zijne religieuse gevoelens. Thijm
daartegenover, kon voor Weale's exklusivisme geene sympathie. hebben en hij moest over al iijn aangeboren tact beschikken om de kleine konflicten, die zich nu en dan bij hunne
ontmoetingen voordeden, binnen de perken eener vriendschappelijke woordenwisseling te doen blijven. Die kleine incidenten
vertoonden zich niet aileen in hunne gesprekken over de
theorie en' praktijk der kunst, maar ook in den huiselijken
omgang, als Weale voor eenige dagen Tbijm's gast was.
« Even als van den. minister Heemskerk, met wien Thijm
te Utrecht eens gedejeuneerd had, had hij van Weale opge..,
merkt, dat die in zoo ergen graad bijziende was, dat hij aan
de maaltijden zijn hoofd vlak boven zijn bord moest houden,
zoodat de it.J.houd van het bord bijna onder het onmiddellijk
bereik zijner lippen was, om niet mis te tasten. Thijm gaf
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zijnen vriend dienaangaande zijne deelneming te kennen, en
beklaagde hem, dat hij zoo weinig oogengenot in zijn leven
moest hebben. Maar Weale wilde daarvan niet hooren.
« Ik ben er niet rouwig om, weinig van de wereld te zien»,
sprak hij, «want ik houd niet van de wereld en het meeste
wat ik zou kunnen zien, zoude mij afkeer en verontwaardiging
inboezemen ».
«Nu, zulk een gevoelen druischte geheel tegen Thijm's
opvatting in, maar daar hij niet aan het resultaat van de meeste
discussH~n geioofde, beantwoordde hij Weale's ietwat naargeestigen uitval met zachten scherts, en verhaalde hem van zijn
antagonist, jonkheer Six, die ook buitensporig bijziende was,
maar daarom te 's Graveland vaak met een tooneelkijker voor
de oogen wandelend werd gezien, als wilde hij zich op zijn
zintuigeJijk gebrek wreken door nu de natuur voortdurend met
de scherpe duideJijkheid eener tooneelvoorstelling voor zich te
doen verschijnen.
« Een anderen keer, to en er over de inwendige inrichting
van woningen werd gesproken, zeide Weale, dat spiegels
meubelstukken waren die uit christelijke huizen zonder genade
geweerd moesten blijven, - een toiletspiegel van de grootte
eener hand was alles wat men zich veroorloven mocht er op
na te houden, andere spiegels bevorderden de ijdelheid en
daaraan verwante ondeugden maar en waren werktuigen van
den duivel, - en, een achteloozen blikslaande op de kleine en
op de zeer groote achttiende-eeuwsche staatsie-spiegel in
Thijm's huiskamer, gaf hij met toornig oog daarvoor zijne
verachting te kennen en prevelde, dat men op de door die
spiegels ingenomen plaatsen veeleer crucifixen moest zien
hangen. Bij zulk een gezegde namen Thijm's dunne lippen de
koelschalke uitdrukking aan, die hun eigen werd als hij mon-
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deling ging po)emiseeren, zij zagen er dan eenigszins uit als
geslep~n om scherpe woorden uit te brengen, en terwiji hij zijn
vingers tegen zijn tafelglas of -kop liet spelen, zeide hij :
- «Dus men zou den mensch, naar Gods evenbeeld geschapen, moeten bel etten zich zelf te bekijken? »
« Het is hoofdzakelijk de ziel van den mensch, die bedoeld
wordt, waar geschreven staat, dat de mensch naar Gods evenbeeld is geschapen».
- «Ja maar die ziel verstoffelijkt zich in het lichaam ; de
logica van den anatomischen bouw en de schoonheid van den
beeld-bouw van het menschelijk Iichaam is een werk van God,
dat wij te bewonderen hebben. God is te vinden in de uitwendige schoonheid ».
- «Neen, in de inwendige schoonheid, de geestelijke
schoonheid ».
- « Pardon, want de H. Augustinus zegt: « schoonheid,
ik heb u te laat ontdekt» en dit zeide hij nadat hij reeds de
ziele-schoonheid kende. Hij bedoelde daar weI deugdeJijk de
uitwendige schoonheid mee ».
- «Och », besloot Weale, «wij wIlen het nooH eens
worden. U heeft een ander begrip van het Christendom
dan ik ».
« Dan was er een oogenblik van gespannen stilzwijgen,
maar Thijm was de eerste om dat te verbreken en een ander
onderwerp, waaromtrent geen verschil van gevoelen bestond,
te gaan behandeJen. (1)
"

*

.

Oat Alberdingk Brugge met dezelfde mystieke oogen als
vriend Weale bekeek, spreekt duideJijk uit zijn vers :
(1) A. J. : «Jozef Alberdingk Thijrn

»,

biz. 243-247.
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'k Doorliep uw straten, schittrend Brugge
Gij ruischte nog van goud en zij,
Ik trok uw diep verval voorbij!
. Vier eeuwen ging mijn geest terugge.
Ras kreeg ik onder 't oogbereik
Een drietal dat ik stiI wou naderen,
Gewestgenoten van mijn vaderen (1)
't Beroemde drietal uit Maeseyck.
Gij roem der vaderlandsche streken,
Eer de eeuw van Rembrandt was gedaagd,
Gij broeders, wien het heeft behaagd
Diertoekomst eerste vuur te ontsteken
Aan uwer vrouwen hooger gloed, ...
Zijt mij gegroet, zijt mij gegroet f
En gij, 0 bloem der Margareeten,
Een kuischer dan ons Goethe schiep !
Eerbiedig bij u neergezeten
Kust de Italiaan zijn stoute keten,
Dien Iicht uw faam naar 't Noorden riep.
'k Zie Antonello van Messine
Die weerkeertnaar zijn vaderland..
Uw naam slechts zucht zijn mandoline,
Der Broedren geest bezielt zijn hand,
Hij gaat beladen met uw gunst :
En Neerland schiep Italien's kunst.
Wat zal ik dan bij deze blonde
Wier lof moet tintlen in mijn stem,
Herhalen wat het kind van Sem
Mij voorzong met bezielden monde?
(1) Het voorgesJacht van Catharine Rijkes, Thijm's overgrootmoeder,
stamde uit Maaseik.
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Zij heeft mijn dankbre ziel ontgloeid
Zoo kort slechts als haar smart bleef duren
Mij hield slechts voor cen drietal uren
Haar ravenzwarte tres geboeid ...
En 'k meen aan Margaretha's knit~n
Den Hemel in 't gelaat te zien.
28 Oct. 1878.

Thijm's ingenomenheid met West-Vlaanderen wi! heelemaal niet beduiden dat hij niets voelde voor de Vlamingen der
overzijde, die der algemeene taal. Zijn ijver voor het Nederlandsch in Belgie zette hij steeds logiseh door.
Zelfs met Nolet bleef hij bevriend, al was 't niet meer de
in-goede tijd voor beiden, toen Thijm bij Nolet's Zwart op Wit
die sprankelende inleiding sehreef over Hollandsehe « Mizoromie », de protestantsehe ziekte tegen Rome.
Meest al zijn Vlaamsehe vrienden van de eerste ure gaf
Alberdingk op eigen wijze een memento. Zoo sehreef hij in zijn
Warande bij 't overlijden van den Brusselschen VJaming
Michiel Van der Voort, (188 t) den geestelijken vader van
Frans Reinhard:
••• « BiChet nadrukkelijk verzet tegen de belgische regeering
in het voorjaar 1858 was het geen wrevelmoed noeh revolutionnaire drift die hem leidde. Hij weigerde zijn beJastingen te
betalen, op grond dat hem de aanslagen in het Franseh werden
thuis gezonden. Hij meende, dat van een Vlaming niet moest gevergd worden eene vreemde taal te leeren, alvorens zich van zijn
burgerpliehten te kunnen kwijten. Dekosten van het reehtsgeding, uit deze bewering ontstaan, werden gedekt door eene
nationale inschrijving. Hij heeft getrotseerd, dat men zijn
inboedel voor zijn deur bij exekutie verkoeht. Hij gaf blijk van
een moed, die, in ooze dagen van lafh~id en zedeJijke platheid,
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u de tranen uit de oogen doet spatten. Hij was wat liberaal,
maar behoorde tot dezulken waarvan mijn goede oude vriend
David verschoonend zeide : « 't Zijn nothtans goede jongens ! »
Op een kongres, waar wij een lans met elkaar gebroken hadden,
kwam hij, na de vergadering, op mij af (ik zie hem nog met zijn
groote ronde oogen, zijn fijn gestel, zijn door de hitte van den
redestrijd roze-getinte bleekheid) en mijne hand grijpend met
zjjn tengere en toch krachtige rechter, zeide hij : « Gai zait nen
ruden jouteur, Menier Alberding! » AI de diplomaas onzer
meerendeels temerige enfJemerige nederlandsche genootschappen zijn mij zooveel niet waard als die handdruk en die
schilderachtige casus emphaticus van den moedigen en
eerlijken strijdgenoot 1 God geve zijn ziel het licht zijner
eeuwigheid ! »
Zooals boven gezegd, kwam Jozef natuurlijk regelmatig
naar Leuven sinds zijn jongere broer daar hoogleeraar was. In
1872 liet hij zich zelfs verleiden tot een lezing in «Met Tijd en
Vlijt}), waarvan hij reeds zoo lang eerelid was. Hij las er een van
zijn « Vondelportretten }> : Baertjen Hooft. En's namiddags op
't feestmaal, waar P. Willems voorzat, was Alberdingk's toost
een gelukwensch voor Belgie, waar men geen April-feesten
kende als die welke zooeven in April in Nederland waren
gevierd ...
Denzelfden anti-kalvinistischen ijver legde hij naast
Schaepman op het Nederlandsch Congres te Antwerpen in
1873 aan den dag. Daar hadd~n ze 't beiden tegen Van Vloten
om de katholieke geschiedenis van Nederland tegenover de
protestantsche « gouden eeuw » te verdedigen.
Volkomen broederlijk integendeel was het in 1867 te
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Amsterdam toegegaan; waar de groote Vondelfeesten, voor
een ruimI deel door Alberdingk georganiseerd, zoo veel Vlamin-·
gen rondom het toen te onthullen standbeeld lokten. In 1879,
op de viering van Vondel's tweede eeuwfeest, was Alberdingk
nog dru~ker in de weer, en wist hij er andermaal voor te
zorgen ~at Von del zich door heel groot-Nederland zag
omringd.
*

Het 'geldt hier, vergeten we 't niet, ten slotte een verfijnd
aristocratisch figuur ; daarom juist zou 't jammer zijn zoo we
de huiselijk-vlaamsche bijzonderheden uit Alberdingk's later
familieleven links lieten liggen.
A. JI. zal 't ons weer vertellen, en ons binnenleiden in de
omgeving van Mevrouw R(\yer t~ Hilversum.
« M~vrouw Royer, de weduwe van den beeldhouwer, was
een bijzqnder eigenaardig bejaard vrouwtje. Haar leven lang
had zij verkeerd met de Vlaamsche kennissen van haar man, die
uit Mechelen afkomstig was, en met de Haagsche vrienden van
hare familie. Haar aard was daardoor gev:ormd uit bestanddeelen
van burgerJijk.'deftige Haagsche voorna<!.mheid en ronde Vlaamsche jovlaliteit. Want haar man, hoezeer ook een akademisch
en door de protektie van Willem II offici eel getint kunstenaar,
had in zijn gedrag de Vlaamsche jovialiteit zijner voorvaderen
geheel behouden. Met zijn rood mutsjeop het hoofd, was hij
in zijn atelier de eenvoud in persoon. (Jozef Israels heeft nog
tot zijne leerlingen behoord, en in een album, door de leerlingen
der Akademiegezamenlijk aan den direkteur Royeraangeboden,
komt een der in tijdsorde eerste teekeniingen. van dien meester
voor) - en zong hij de volksliedjes naar den alouden trant
der Vlamingen, als zij 's avonds bijeen' zitten met « 'n potteke
Leuvensch }) en het pijpje in den mond :
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'n Paar klompkes met wat stroo d'r ien
Oat ies den boer naar zaynen zien
'n Boer ies maor 'nen boer
Kiert 'em om, 't ies nog 'nen boer! »

«

en andere dergeJijke. De beeldhouwer (Thijm heeft altijd een
koHertje met papieren op Royer betrekking hebbende bewaard,
met het plan nog eens een uitvoerig verhaal over hem samen
te stellen, doch de dood heeft hem dat onmogelijk gemaakt)
was in aile opzichten een ouderwetsch gemoedeUjk artist, die
nooit anders dan een gemoedelijken en degeJijken stropdas
om den hals heeft gedragen en van de hem onbehagelijke
nieuwere stijfheid der linnen-boordendracht niets weten wilde,
en, hoe weinig schoon~ hij er dan ook in heeft mogen
praesteeren, hij beminde zijne Muze; 't zij in haar negligegewaad van klei, 't zij in haar statiegewaad van albast of
marmer, met een vertrouwelijke en onbaatzuchtige toegenegenheid. Om geld dacht hijniet, hij had er een gelijksoortigen
tegenzin als Thijm in, om zich met geldzaken te bemoeien.
Maar zijne vrouw suppleerde in deze uitmuntend aan zijne
onvolledigheid. Zij bepaalde den prijs, dien hij voor zijne
beelden moest vragen en hieJp hem in aile onderhandelingen
om zich finantieeJ niet te laten verschalken. Mevrouw Royer
had « ambitie }) zij wilde dat haar man in de wereld zou
« vooruit komen }) en zij verlangde dat hunne deftigheid
geJijken tred zou houden met zijne reputatie als kunstenaar.
Zij had ook gaarne ken nissen, wier namen aanzienlijk klonken.
Zij vond er een genoegen in met eene zekere gemeenzaamheid
de namen uit te spreken van familien, met wie zij toevaIlig in
aanraking was geweest, en die « equipage» hielden.
Na den dood van haar man, retireerde mevr. Royer zich te
Hilversum en leefde daar met een naYeven zwier. Zij bewoonde
J
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niet eene villa, maar een dorpsheerenhuis midden in het dorp,
met een aardigen tuin er voor. Zij was altijd in haar nopjes
als de een of ander bewoner van een «Buiten» uit den
omtrek, met wie zij eenigszins in relatie was, haar een bezoek
kwam brengen. Van haar weelderig Haagsch ameublement had
zij nog veel behouden, en de f1uweelen mantels, waarin zij ter
kerke ging, konden met de fraaiste uit de streek wedijveren.
Hare verhouding tot Thijm was heel aardig. Zij yond het
zeer aangenaam dat, nu de reputatie van haar echtgenoot sinds
lang aan 't verbleeken was, in den persoon van haar neef,
dien ziJ, daar zij de pleegmoeder van zijne vrouw geweest
was, als haar schoonzoon beschouwde, toch altijd een
celebriteit in haar verwantschap voortleefde. Nadat Thijm zijn
optrekje te Hilversum verkocht had, bracht de familie elken
zomer een paar maanden ten huize van mevrouw Royer door,
wier gastvrijheid en innemende gulheid onvolprezen was. Mev.
Royer noemde Thijm een «genie» en er was iets van het
innige genoegen eener boerenvrouw, wier lOon pastoor is
geworden en bij wien zij nu als huishoudster fungeert, iets
van het heerlijke pJezier van zoo eene vrouw, als wie Coppee
de woorden doet zeggen in een wiegeJied: «tu seras cure et
je serai ta servante », in mevrouw Royer's trekken, als zij
haren « fameuzen » neef met den gemeenzamen omgangsnaam
van «j oopie }) toesprak. Hij was zestig jaar, zij tachtig,
en nog bleef het aardig klinken, dat « j oopie ».
(<< joopie, worden je Vondelportretten nog al goed verkocht? }) - <, Och ja,tante, dat schikt nog al. }) En zij blij.)
Mevrouw Royer genoot als zij met haar ]oopie kon
pronken. De beste gelegenheid daartoe, waren de dineetjes,
zooals mevrouw Royer er elken zomer eenige gaf. Daarbij
waren, behalve Amsterdamsche kennissen, dikwijJs enkel
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Vlaamsche vriendinnen en dan eenige lokale gewichtige
personen uit het dorp tegenwoordig : de pastoor met een zijner
kapelaans, een kerkschilder met een alleraardigst celebriteitenvoorkomen, en zoo meer.
Thijm zat aan het hoofd van de tafel, mevrouw Royer, in
haar bijzondere opvatting van de houding eener gastvrouw,
aan het tegenovergestelde einde. Men begon reeds vroeg te
dineeren, daar mevrouw Royer het Belgische genre van den
overvloed bij hare gastmaJen in praktijk bracht. Men moet de
menu's der echte Belgische maaItijden (niet die der restauraties)
raadplegen, om zich een denkbeeld te maken van de schier
eindelooze opeenvolging van gerechten en wijnen, die den
gasten werd aangeboden.
Het ging er zeer vroolijk toe: de drie groepen van
menschen, die daar bijeen waren, de Hilversummers, de
Amsterdammers en de Vlamingen, menschen die elkaar zelden
zagen en wier gesprekken dus nieuw voor elkaar waren,
brachten de tafelstemming tot eene prettige bruyante harmonie.
Ais bloemen en bonbons bij carnaval of corso werden de
kleine pJagerijen en de lustige schertsen van den eenen tafelkant naar den anderen geworpen. Thijm zat tusschen twee
corpulente Vlaamsche dames, die hem beurtelings vertroetelden
en plaagden. Nu kwam er bij, dat Vlaamsche dames aan den
disch weI eens bijzonder gUl zijn met het bedienen van hunne
cavaliers. De burgerlijk-weelderige Vlaamsche disch-begrippen
schrijven als etiquette v66r, dat men zijn bUUFman of buurvrouw aan tafel eene zoo groot mogelijke hoeveelheid spijs en
drank moet toevoegen. Men heeft, naar die ideeen, iemand, na
dat zijne portie verorberd is, niet aileen, bij de tweede ronde,
te engageeren zich nogmaals van het zelfde gerecht te bedienen,
maar als hij bedankt en hoffeJijk doch formeel weigert, heeft
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men dat zoo al niet als overdreven bescheidenheid dan toch
als eene onderschatting zijner gastrische krachten te beschouwen
en, des noods tegen wi! en dank, de spijzen op zijn bord te
leggen. Trekt hij zijn bord terug, dan heeft men dat nog altijd
als een soort beleefdheidsspel te beschouwen en er zich op toe
te leggen met een behendigen zwaai de spijzen op zijn bord ie
werpen, over zijn hand of arm heen. Wordt daarbij de hand of
de kleeding van den weigerenden persoon bespat, dan is dat
wei te betreuren, maar beter is het, dat eenige schijfjes ossenhaas of citroen-vlade op zijn jas te recht komen dan dat hij
niet gedwongen zoude worden zooveel rnogeJijk te gebruiken.
Hoe groot het verschil tusschen deze bejaarde dames, met
hunne imposante grijze krullen en donker zijden of satijnen
kleeding, en jeugdige studenten ook wezen moge, toch bestaat
er overeenkomst tusschen de wijze waarop bij zekere feestelijke
geJegenheden, die jongelieden elkander wijn en andere dranken
plegen op te dringen, en die, waarop de Vlaamsche burgerdames de vriendelijkheid ten opzichte der spijzen aan een
feestelijken maaltijd begrijpen.
Voor den soberen Thijm was deze handelwijze altijd vol
inconvenienten. Hij zag zich ten prooi aan een gul harteJijkheidsbetoon tegen welks kloekmoedigheid hij zich niet
opgewassen gevoelde. Wanneer hij druk bezig was, zich te
verdedigen tegen de goedgeefschheid der eene buurvrouw, en
zich een weinig naar haar kant had gewend, om met gebaren
te voltooien wat woorden aileen niet konden bereiken, dan
maakte de anderebuurvrouw van de gelegenheid, dat hij zich
van haar had afgewend, gebruik om hem stIlletjes van den
anderen schotel te voorzien, dien zij in de hand had. Zoodat
als hij rechts eene overwinning meende te hebben behaald, en
tot rust dacht te komen, hij op eens zijn van links gevuld bord
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bemerkte, en dat hij aan die zijde dus tegelijkertijd veri oren
had. Een dergelijke opvatting der vriendschappelijkheid zoude
op den duur den lankmoedigsten een weinig kregel maken, en
Thijm moest dan ook al zijn geduldigheid in toepassing brengen om niet eenigszins ontstemd te worden. Maar het grappige
van de zaak reddehem van de ontstemdheid. Hij yond het
denkbeeld der geweldpleging, waartoe die vriendelijke dames
de vrijgevigheid opdreven, zoo lachwekkend, dat het begin
van verstoordheid bij hem zich in een hartelijke lachbui
oploste.
Aan het laatste gedeelte vanhet diner, als met de vroolijkheid, - terwijl de muziek der tafelgezangen werd afgewisseld
door de plechtige of lachwekkende voordracht der ernstige en
komieke toasten - ook de vol harding bij de beschreven
pJichtplegingen toenam, achtte Thijm het oogenblik gekomen
en beschouwde hij als het eenige hem overblijvend wecJmiddel, om deze beleefdheden op een geJijksoortige manier te
reciproceeren. Men moet niet aileen weten te huilen met de
wolven in het bosch, maar ook zich met Vlamingen Vlaamsch
weten te gedragen. Hij nam dus een pistache van een der vele
dessertschotels, waarmede de tafel was getooid, en dreigde als
met een geweer de hem aanvallende dames datin hun richting
te zullen afschieten, of, terwijl eene hem aan 't bedienen was
op die handeling al hare aandacht had gevestigd, boog hij zich
achter haar heen, en trok een pistache achter haar af om haar
een kleinen schrik te bezorgen, of raakte even haar schouder
aan de andere zijde aan, zooals men op de Amsterdamsche
beurs de nieuwelingen pleegt te ontgroenen, of dreigde een
amandel in haar hals te zullen doen gliJden. » (1)
*
(1) A. J. : «Jozef AIberdingk Thijm », bIz. 94-100.
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Een der laatste malen dat Alberdingk in Belgie verscheen
was bij gelegenheid van het Nederlandsch Congres te Brugge
in 1884. Het feestmaal stond heelemaal in zijn teeken, want het
bracht hem· uit den mond van den Gouverneur in persoon de
volgende hulde :
••• « Zijn Willem III en Leopold II echt aan elkander verkleefd, ik durf ook zeggen dat nooit, sedert de gebeurtenissen
van 1830, gevoelens van oprechte vriendschap jegens Nederland
Belgie hebben bezield als nu.
« In de person en van Willem III en van Leopold II, die in
korten tijd, tot tweemaal toe, zich (sic) de hand hebben gedrukt,
het is (sic) alsof Nederland en Belgie aan elkander den vredeen broederkus hebben gegeven.
.
Mochte het nauw verband tusschen de twee landen te
weeg gebracht (sic), dienen tot hun beider welvaren!
Mochte de verbroedering die plaats heeft te Brugge op het
gebied van taal en letteren, en die als een weerklank is der
dubbele bijeenkomst (sic) onzer Vorsten, medehelpen om nog
nauwer de banden te sluiten die onder (sic) zooveel oogpunten
Belgie en Nederland vereenigen.
Ik acht mij gelukkig, M-H, u een nieuw bewijs te mogen
geven van de welwillende gevoelens die Leopold II jegens
Nederland en 't Nederlandsch volk bezielen.
lk ben gelast u aan te kondigen dat, bij koninklijk besluit
van heden, Mijnheer de Doctor (sic) Joseph AlberdingkThijm, de
talentvolle Nederlandsche schrijver en geleerde, de zoo verdienstelijke bestuurder der «Dietsche Warande» die met zooveel
luister de ware grondleeringen' (sic) van wijsbegeerte, geschiedenis en letterkunde staande houdt, ridder van het Leopolsdorde
(sic) benoemd is.
« Met het eerteeken van deze weerdigheid bied ik, M. H.,
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in ons aller naam, onze hartelijke gelukwenschingen aan
M. Alberdingk Thijm, en ik stel u voor te drinken aan (sic)
den nieuwen ridder en tevens aan (sic) de verbroedering van
Nederland en Belgie » .
Hoe Thijm, die zeer sober was, er in geslaagd is dien
stoet van sic's met enkele teugjes naar binn~n te krijgen is
nu van minder belang. Maar te onthouden valt dat onze
Regeering haar hooge, genadige gunsten schonk aan dezen
Amsterdamschen VJaamsch-beweger om zijn overtuiging in
zake wijsbegeerte en geschiedenis en om de wijze waarop
hij onverdroten die overtuiging er in heeft gehamerd.
JULIUS

DE

WACHTERE.

DE HERVORMING DER ASSISENHOVEN.
(Slot)

Een ander korrektief meent men gevonden te hebben in
de thans in 't vooruitzicht gestelde demokratiseering der jury.
Tot dusver immers is de mogelijkheid om tot gezworene te
worden verkozen, voorbehouden aan een groep personen die
een bepaalden djns betalen of een veronderstelde bekwaamheid
bezitten. Dit stelsel is, zooals men ziet, een overblijfsel van
ons vroeger kiesregiem maar lijkt verouderd in onzen tijd van
een man een stem . Het is een anachronisme waartegen van
socialistische zijde vooral wordt opgekomen.
Deze oplossing veronderstelt als bewezen dat het jurystel- sel een--voortreffelijke rechterlijke instelling is. Dit bewijs acht ik
verre van geleverd te zijn. De wijzigingen, welke men thans aan
de sam ens telling der jury wil toebrengen, raken niet de kern
der instelling maar regelen alleen enkele modaliteiten. Zoo na als .
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v66r zal het gezworenenkorps samengesteld zijn uit personen
die onbevoegd zijn om rechtskwesties op te lossen; zoo na
als v66r zal het Assisenhof als rechterlijke instelling een
onbruikbaar instrument blijken dat zooveel mogelijk door
ruime korrektionaliseeringen zal worden ontweken.
Men late zich niet beetnemen door de woorden ({ demokrp.tiseering def jury» welke thans een goeden klank hebben bij
dat onnadenkende volk.
De vraag is of het jurystelsel op zichzelf beschouwd aan
de gemeenschap de waarborgen biedt van een goed gerecht,
en deze vraag wordt door de aanhangers van de demokratiseering der jury niet eens gesteld !
Luidt het antwoord op deze vraag : ja, dan begrijp ik dat
men het oude gebouw hier en daarwil opknappen.
Luidt het antwoord : neen, dan is het onzin te denken dat,
mits kleine wijzigingen, de instelling aan de eischen van een
gezonde demokratie kan beantwoorden.
De voorstanders van het gezworenen-instituut beroepen
zich voornamelijk op de volgende argumenten":
({ De gezworenen zijn vrije mannen, zonder vooroordeeien, zonder beroepsmisvorming. Zij vormen een waarborg
voor het pubJiek tegen gebeurlijken willekeur, tegen gebeurlijke
oogendienerij, tegen de «deformation professionnelle » die,
naar men beweert, eene beroepsziekte is, welke een jarenlange
praktijk bij de magistraten noodzakelijk doet ontstaan.»
Deze argumenten weerspiegelen wederom den geest van
wantrouwen welke in 't begin der voorgaande eeuw in groote
kringen verspreid was.
Willekeur en oogendienerij? Zonder te beweren dat de
inrichting der magistratuur volmaaktis, en rekening houdende
met steeds mogeHjke menschelijke zwakheden, waaraan,
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vergeten wij het niet, toch ook de jury niet ontsnapt, meen ik
dat ieder zal toegeven dat willekeur en oogendienerij uiterst
zeldzame verschijnsels zijn in de rechterlijke wereld.
Waar zijn de feiten die deze verdenking ~oeten staven ?
Het past mij niet den lof der magistratuurte maken.
Laat me echter toe vast te stellen dat, indien de beschuldiging
van partijdigheid zich, zij 'tmaar sporadisch moest hebben verwerkelijkt, de magistratuur nu niet het gezag zoude bekleecien
waarop zij roemen mag. Vooral niet, in ons land, waar
niemand «taboe» is, waar niemand boven de kontrool der
openbaremeening staat, waar, verleden jaar nog, door de
inrichting van rechtbanken met enkelen rechter, de wetgever
een blijk van zijn vertrouwen in de beroepsmagistratuur
heeft gegeven.
Maar gesteld eens, bij wijze van loutere veronderstelling,
dat de beroepsmagistratuur aan het euvel van willekeur en
oogendienerij ieed, meent men dan werkeJijk dat het huidig
jurystelsel het pubJiek daartegen beschermen kan ?
Men is v66r het jurystelsel of men is er tegen. Is men er
v66r, waarom het dan niet uitgebreid opalle strafzakefl, ja op
aile rechterlijke betwistingen ?
Vindt men echter dat rechtsgeschillen door rechtspraktizijns
dienen te worden opgelost, dan is er geen enkele reden om
hunne bevoegdheid waar het groote strafzaken geldt. in te
korten.
Ik beweer volstrekt niet dat aan de hUidige inrichting en
werkwijze der rechterlijke organen niers kan verbeterd worden.
Men kan de burgerlijke proceduur vereenvoudigen, men
kan in het strafrechterlijk v66ronderzoek een ruimer toezicht
toestaan aan de verdediging. Men kan, b.v. nog de aanstelling
der onderzoGksre::hters aan het rechterkorps laten enze onder
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den kontrool stellen van den Voorzitter zijner Rechtbank en
den Eersten Voorzitter van het Hof van Beroep.
Men kan nog, en daartoe is niet eens eene nieuwe wet
noodig, aan het onderzoekter zitting in zake boetstraffelijke
zaken meer zorg besteden, hetgeen zeer wei kan geschieden,
van 't oogenblik dat men de zittingsrollen minder overlaadt.
, Het valt buiten het bestek van mijn onderwerp deze
opiossingen nader te behandelen. Indien ik ze hier aanstip is
het aileen om aan te toonen dat in de hUidige rechterlijke
inrichting inderdaad hervormingen kunnen worden aangebracht
welke heel wat meer waarborgen geven dan de jury schijnt
te bieden. Immers indien deze door een klinkende vrijspraak
een in den loop van 't v66ronderzoek misschien minder
nauwgezet gebruik der rechtsmacht meer goed kan maken, dit
euvel v66rkomen kunnen de gezworenen niet. En daar komt
het ten slbttetoch op aan. Principiis obsta!
Beroepsmisvorming ? Dit ook is een vaag begrip waarvan
de beteekenis nader omlijnd dient te worden. Men hoort
dikwijls zeggen dat een rechter die veel en streng straft,
iemand is die aan beroepsmisvorming Hjdt. De jarenlange
omgang in de abstrakte wereld van formulen en wetteksten zou
hem, zegt men, aile kontakt met de werkelijkheden des levens
hebben doen verliezen, precies gelijk het lichaamsgestel van
een werkman langzaam door de giftige uitwasemingen van de
ongezonde stoffen waarin hij moet arbeiden, ondermijnd en
gesloopt wordt.
De beroepsrechter komt er aldus toe, volgens sommigen,
aIleen het doode recht en niet meer het levende recht te voelen.
Zijn blik is verblind, zijn oor verdoofd en zijn hart
versteend. De wereld, de omgeving waarin de personen leven
welke hij oordeelen moet is voor hem iets onwezenlijks, een
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ding dat hij misschien kent met den geest, uit redeneering maar
niet met zijn zintuigen. Straffen is voor hem eene noodwendigheid wanneer hij staat eenerzijds voor een strafbaar feit,
anderzijds voor bezwarende getuigenissen. De psychologie
van den beschuldigde is voor hem een gesloten boek.
In ongeveer zulketrekken schetst men den door beroepsziekte aangetasten magistraat af. Maar ik vraag u : beantwoordt
dit beeld aan een tastbare werkelijkheid of is het een karikatuur,
een vrucht van een vindingrijke verbeelding ?
Talrijk zijn integendee\ de magistraten die, door een lange
praktijk, door hun medewerking aan liefdadige instellingen,
niet aileen de schat hunner theoretische kennissen merkelijk
hebben uitgebreid maar ook een ruime. voorraad menscbenkennis hebben opgedaan welke niet anders dan bevorderlijk
kan zijn voor een degeJijke rechtsspraak.
Gesteld zetfs dat onder de magistraten zich enkelen
mochten bevinden die aan het hoogergeschetste type beantwoordt, wat zou dat tegen de magistratuur bewijzen ?
Meent men werkelijk dat een jury, gedemokratiseerd of niet,
den beschuldigde steeds meer waarborgen bieden zal dat hij als
« homo» niet als «res}) zal worden behandeld ? De grill en van
het lot kunnen steeds onder de twaalf uitverkorenen een meerderheid van kasteelheeren of zeepbarons vormen, welke, wanneer zij een beschuldigde, opgegroeid en naar de misdaad
gedreven in de morsige achterbuurt eener grootstad, moeten
vonnissen, zich misschien niet eens bewust dat zulke maatschappeJijke toestanden Godsmogelijk zijn, en welke te bekrompen
iijn om zich af te vragen of iemand strafrechterlijk toerekenbaar
is, die, erfelijk beiast, in zulk midden het dagJicht gezieIi heeft
en als onkruid tusschen de straatsteenen opgegroeid is ?
Van zulke gezworenen mag men veronderstellen dat zij,
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niet uit vooringenomenheid, maar staande voor een psychologisch geval dat hun raadselachtig voorkomt, zich onthouden
zullen een vrijspraak te vellen of milderende omstandigheden
in aanmerking te nemen, hetgeen een in menschenkennis
ervaren beroepsmagistraat wei doen zou.
De waarborgen welke onze demokratie meent te vinden in
een gedemokratiseerd jurystelsel, dienen in waarheid elders
gezocht.
Verruimt de kaders der magistratuur, sticht studiebeurzen
om daardoor ieder begaafde jonge man, ofschQon geldelijk
minder weistellend, de gelegenheid te geven middelbare en
hoogere studien te doen. Ontsluit uw poorten, Batie en
Magistratuur, voor ~en die een ongunstig lot in een minderen
stand heeft doen geboren worden. Ontsluit niet aileen uw
poorten, maar opent ook uw armeR, ontvangt ze als broeders !
Het maatschappelijk gezag der rechtsbeoefenaars, 't zij
ze behooren tot de magistratuur, 't zij ze de vrije advokatenpraktijk uitoefenen, kan daardoor slechts winnen, en niemand
die er nog aan den ken zou, naast en tegen een ruimer gerekruteerd magistratenkorps dat niet sJechts in theorie zijn macht
aan het soevereine yolk ontieent, maar ook in werkelijkheid
een trouwe weeerspiegeling is van datzelfde yolk, niemand,
die zich zou vastklampen aan een instituut waar, zonder
ernstige waarborgen te bieden van moraliteit en bekwaamheid,
twaalf personen door het tocval kunnen aangeduid worden om
over de eer, de vrijheid, het leven van een beschuldigde te
beslissen.
Men hoort soms in de wandelgangen van het PaleiS,
actvokaten zich beroemen dat ze, v66r het Assisenhof eene
vrijspraak hebben weten te bekomen die, naar ze bew~ren,
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nooit had kunnen 'verkregen worden, voor een gewone
rechtbank. ):n men leidt daaruit af dat het voor den beschuldigde voordeelig is verzonden te worden naar het Assisenhof.
Op het eerste zicht schijnen de statistieken deze' gezegden
te staven :
BOET STRAFF. RECHTBANK.

ASSISEN.

Totaal
Jaar beschuldigd. Vrijspr.

1909
1910
1911
1912
1913

132
91
83
106
136

39
25
17
26
38

Percent
vrij

29.6
27.4
20.4
24.5
I 27.9

Totaal

50.697
55.227
54;706
56.930
59.544

Percent
Vrijgesprok. vrij

8.358
9.559
10.056
10.391
9.956

16.5
17.4
18.3
18.3
17.4

Men vergete nochtans niet dat dit schijnbaar voordeel ook
zijn keerzijde heeft; n.l. In geval van veroordeeling, een
zware straf en geen beroep, terwijl destatistiek, in geval van
verzending naar de boetstraffelijke rechtbank weliswaar de
kans om veroordeeld te worden grooter doet wezen, maar
meestai tot een lichtere straf en steeds met de mogelijkheid
beroep in te slaan.
Deze berekening der kansen op vrijspraak heeft in het
huidige onderwerp slechts een bijkomstig belang. Zooals we
hooger zegden dienen we ons enkel de vraag te stell en of het
Assisenstelsel bearitwoordt aan de eischen eener degelijke
rechterlijke instelling. Niemand zal, geloof ik, beweren, dat
die grootere kans op vrijspraak, het criterium is van een
volmaakt gerecht.

..

Men hoort soms de opmerking maken qat de gezworenen
zichin hunne uilspraken door anderebeweegredenen laten
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leiden dan de beroepsmagistraten. Degezworene, zegt men,
moet enkel gehoor geven aan de stem zijner gemoedeIijke
overtuiging; de rechter daarentegen is gebonden door de
voorgebrachte bewijzen.
Men beroept zich op art. 342 wetboek van strafvordering
om zulks te staven. Dit artikel drukt in plechtigewoorden
de gezworene op het hart: « De wet zegt u niet : Gij zult een
feit dat door een bepaa\d aantal getuigen bevestigd is, voor waar
houden; zij zegt u evenmin : gij zult als onvoldoende aanzien
elk bewijs dat niet voortspruit uit zulk proces-verbaal, uit
zulke proces-stukken, uit zooveel getuigen of zooveel aanduidingen. »
En men besillit : «contrario» en uit de formule der
rechterlijke vonnissen : « aangezien het bewezen is, dai, enz ...
dat de beroepsrechters hunne uitspraak moe ten doen voortvloeien uit zeer enge bewijsregelen. Dit is sIechts in schijn zoo.
De wettelijke bewijsleer bepaaJt zich tot zeer algemeene
aanduidingen en laat nog een ruime plaats aan de gemoedelijke
overtuiging der rechters. V66r de fransche omwenteling kende
onze rechtspraktijk een zeer enge rangschikking van volledige en
onvolledige bewijzen. Hiermede werd besJist afgebroken en in
dit licht dient art. 342 te worden gesteld.
Wi! dit zeggen dat de gezworene geen belang moet
hechten aan de voorgebrachte bewijzen? Volstrektniet ! aangezien hunne gemoedeJijke overtuiging van zelf zal voortvloeien uit d;'n indruk die de voorgebrachte bewijzen op hen
zullen hebben veroorzaakt.
Hetzelfde psychologisch vraagstuk stelt zich· voor den
beroepsrechter. Zijn oordeel is de vrucht van een reeks indrukken, op zijn gemoed, tijdens het debat ontstaan, want als
mensch ontsnapt hij niet aan de wetten del' suggestie. De
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indruk welke hetzij de bewijsvoering, hetzij een meesleepende,
hartstoehtelijke verdediging, hetzij dramatisehe ineidenten
verwekken, versehilt natuurlijk naar gelang van eenieders
temperament. En zoo is het te begrijpen dat soms cen streng
juridisehe bewijsvoeling den eenen reehter onweerstaanbaar
Jijkt, terwijl een ander reehter zeer weerbarstig daartegen zal
blijken, omdat een tegenstrijdig argument op hem meer indruk
heeft gemaakt. Er is dus, zoomin bij de gezworenen als bij de
beroepsreehters, volstrekt geen hermetische afscheiding tussehen
gemoedelijke overtuiging en eene redeneering op strenge
bewijzen gestaafd; beide zijn onderworpen aan een wisselwerking, of een zekere « osmose ».
*

Er wordt ook ten voordeele der Assisenhoven naar voren
gebracht dat de verdediging, v60r het Hof, over veel meer
vrijheid van beweging beschikt dan v66r een gewone
rechtbank. Moest het waar zijn dat de verdediging voor eene
gewone rechtbank niet tot haar volle recht kon komen, dan zal
dat, in hoofdzaak, meen ik, afhangen van den verdediger zelf.
. In feite is zijne pleitrede het hoofdmoment van elk
boetstraffelijk proces. In de meeste gevallen, immers is de
rechtsvordering van het openbaar ministerie tot een strikt
minimum teruggebracht. Het ware m. i. beter was het niet
z66, maar het is nu eenmaal niet anders en deze toestand stelt
de verdediging beslist in het voordeel. Het hangt dus van den
verdediger zelf af, zijn stelsel, waar tegen in de 99/100 der
gevallen geen ernstige tegenspraak gericht wordt, ten volle tot
zijn waarde te doen komen.
V66r de Assisen is de toe stand geheei anders. Zooals we
hooger aanstipten is de proceduur hier zeer nadeelig aan de
verdediging. Zij komt slechts aan het woord nadat eene heele
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reeks tolken en organen der beschuldiging, de gezworenen
voor de drie kwart, zooniet geheel overtuigd hebben. En deze
inrichting is geen louter kwestie van vorm, maar raakt het
innerlijke wezen van het jurystelsel.
Er dient slechts een matig geloof gehecht te worden aan
hen die beweren dat het decorum en de plechtigheid van een
Assisenzitting een heilzamen opvoedenden invloed uitoefenen
op het publiek. Ik ben er verre van de openbaarheid onzer
terechtzittingen euvelte vinden, maar heb me bij mezelven
dikwijls de vraaggesteld of de pubJiciteit hetdoel bereikt dat
de wetgever voor de oogen heeft gehad.
.
Immers het pubJiek dat in onze rechtzalen rondkuiert en
er half sluimerend, half luisterend, in den winter vooral, zijn
voormiddag gaarne komt doorbrengen, behoort niet tot datgene
dat geroepen is toe te zien of het gerecht naar behooren wordt
toegepast.
Velen onder hen zijn dompelaars die geen lust of geen
. kracht tot werken hebben maar zich louter om het physisch
gevoelen van welbehagen, in de warmte onzer rechtzalen en in
de stralen der rechterlijke welsprekendheid komen zonnen.
Een sensation eel proces wekt natuurlijk veel meer belangstelling. Doch. deze soort belangstellenden,. wie zijn het?
Meestal nieuwsgierigen, dienaar de Assisenzaal komen, zooals
ze 's avonds naar de kinema gaan.
Het proces is voor hen een tooneelvoorstelling waar de
voorzitter, de prokureur, de gezworenen, getuigen, beschuldigden, gendarmen, ja ook, en vooral misschien de advokaten
ieder hun rolletje spelen en opzeggen.
Nieuwsgierigheiddie vooral van ongezonden aard is,
wanneer het proces het een of ander schandaal aan den dag
brengt.
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Zoo is nu eenmaal de mentaliteit van het pubJiek onzer
terechtzittingen, en dit der Wetgevende Kamers bJijkt niet
anders te zjjn. Lezen we niet in de dagbladen dat een Kamerzitting waarop rumoer en stormachtige besprekingen worden
verwacht steeds een buitengewonen toeJoop uitlokt? Ook
daar aast men op het zinnelijk genotdat geweldtooneelen
bieden. Er is een tijd geweest dat men een opvoedenden
invloed toeschreef aan halsrechtingen in 't openbaar. Men
meende dat zulk schouwspel van aard was de booswichten
zoo tegenwoordige alstoekomende af te schrikken (1). TlIans
heeft men deze theorie laten varen en wordt, in de landen
waar ze nog bestaat, de doodstraf voltrokken· voor een beperkt
aantal aanwezigen. De ervaring heeft immers bewezen dat
zulke bloedtooneelen, weI verre van een opvoedenden invloed
uit te oefenen, integendeeJ de bloeddorstige instinkten der
menigte aanhitsen en de geschiedenis levert meer'dan een
bewijs dat openbare terechtsteIlingen dikwijls totgeweldige
tooneelen aanleiding hebben gegeven. Hoe hekelde Multatuli
scherp maar juist de bJoeddronkenschap der tierende volksmenigte toen hij in zijn Kruissp'rook schreef: « Komt bij, komt
bij er is wat moois te zien op G<;>lgotha !»
Welaan, we zen we dan niet z66 na"ief te denken dat de
uiterlijke vormen, de mise en scene aan het A.ssisenhof eigen,
het volk tot ontzag en eerbiedige vreeze stemmen ten opzichte
van het Gerecht. Een goed gerecht heeft, om geeerbiedigd en
gevreesd te worden die bijkomstigheden niet noodig ; is het
noch geeerbiedigd, noch gevreesd, dan zullen noch gepoederde
pruiken, noch roo de tabbaarden het te kort aanvullen.

(1) Zie art. 9 S. W. S.
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In zijn boek over {( La Psychologie des Foules » schrijft
O. Lebon:« Oardons precieusement Ie jury ... Lui seul peut
temperer les inexorabilites de la loi, qui, egale pour tous, doH
etre aveugle et ne pas connaitre les cas particuliers. Inaccessible a la pitie et ne connaissant que les textes, Ie juge,
avec sa durete professionnelle, frapperait de la meme peine,
Ie cambrioleur assassin et la fille pauvre conduite it l'infanticide
par I'abandon de son sectucteur et la misere ; alors que Ie jury
sent d'instinct que la fille seduite est beaucoup moins coupable
que Ie sectucteur qui, lui cependant echappe it la loi et qu'elle
merite son indulgence. » (1)
Deze beoordeeling is lichtvaardig en onjuist. Lichtvaardig, want geen enkele beroepsrechter lOU een zelfden graad van
schuld vinden in den moordenaar-inbreker en het bedrogen
meisje. Zijn hart moge nog zoo onvermurwbaar zijn, met zijn
Ioutere tekstenkennis zal hij reeds de noodzakelijkheid inzien
dat, terwijl de sluipmoordenaar de volle gestrengheid der wet
moet gevoelen, het bedrogen meisje, op zijn minst, het
voordeel van ruime verzachtende omstandigheden mag inroepen. Het is ter wille zijner persoonlijke voorkeur dat Lebon
het portret van den enggeestigen tekstenpluizenden rechter in
zwarte kleuren schetst en het volle lOnnelicht werpt op de jury.
Zijne uiteenzetting is trouwens onjuist, want precies in het
voorbeeld door hem aangehaald, Iaat de jury zich gemakkelijk
tot een vrijspraak verieiden, terwiji een lichte straf de normale
opJossing moet wezen.
De schrijver der « Psychologie des foules », heeft hier
blijkbaar zelf de eigenschappen der volksmassa's waaronder hij
de jury rekent, uit het oog verloren. Na gewezen te hebben
(1) Op. cit. bIz. 149-150.
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hDe eene volksmenigte vatbaar is voor plotse ingevingen,
overdrijvingen ; hoe zeveranderlijk, liehtgevoelig, bijgeloovig,
onverdraagzaam, naYef en gemakkelijk mede te slepen is,
besluithij dat de jury een voortreffelijker reehter is dan de
beroepsmagistraat. .... om dat gene gemakkelijker vrijstlreekt !
Als of dat de maatstaf was eener goede magistratuur !
Dezelfde redeneering, doeh duehtig aangedikt tot eene
« charge» ~n een « karikatuur » van de beroepsreehters vinden
we in het overigens zeer luimig boek van Camille Roussel
« Themis en cinematographie ». De geestige sehrijver transponeert ergens in dit werkje Lafontaine's fabel «La Cigale et la
Fourmi» op, wat ik noemen ZOU, de rechterlijke toonladder.
De hupsche, vriendelijke, lachende « CigaJe » verbeeldt de
Rechtvaardigheid (I'equitt~) en de jury die haar toepast.
De strenge, ijverige, pedante, stuursch-kijkende « FourrrIi »
vertegenwoordigt het « Recht» (Ie droit) en de magistraat die
haar vertolkt.
Deze voorstel1ing staat te veel in het teeken der Brussel~
sche zwanze dan dat het noodig is daarover langeI' uit te
weiden.
Ik stip het geval aileen aan curiositeitshalve.
*

Het volstaat eehter niet aan afbrekende kritiek te doen, we
moeten ons ook afvragen wat in de plaats der Assisenhoven
dient gesteld te worden. We hebben in bovenstaande besehouwingen aangetoond dat een reehtscollege,. samengesteld uit beroepsmagistraten en andere personen, geen zin heeft.
Het stelsel waardoor we de huidige Assisenhoven zouden
willen vervangen kan dan ook geen ander zijn dan een waarin
de beoefening van het Recht aan beroepsrechters aileen wordt
to~vertrouwd.
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Doch in dit kader geplaatst, bIijfthet vraagstuk der vervanging der jury nog voor verschillende oplossingen vatbaar.
Er worden hervormingen voorgesteld die diep ingrijpen in
de huidige regeling onzer strafrechtspleging en den symetrischen
bouw van het thans heerschende strafrecht breken. Het huidige
strafrecht immers kent drie soorten van strafbare feiten : misdaden, wanbedrijven en overtredingen en deze drieledige indeeling vinden we terug in het wetboek van strafvordering.
De overtredingen worden verzonden naar den Politierechter, de misdrijven komen onder de bevoegdheid van de Boetstraffelijke Rechtbank, het Assisenhofkent de misdaden.
Er zijn schrijvers, n. 1. Ad. Prins, in zijn boek: Science
Penale et Droit Positif, welke deze rangschikking zouden willen
vervangen door een tweeledige indeeIing der strafbare feiten
in misarijven en overtredingen. Oaat eenmaaI de strafwetgeving
dezen weg op dan is de ro1 der Assisenhoven uitgespeeld.
Doch nemen we het wetboek van Strafrecht in zijn huidigen vorm en zoeken we op deze basis eene degeJijke en praktische oplossing.
Sommigen zeggen : Laat ons het Assisenhof als instelling
behouden maar mits afschaffing der jury, zoodat de geheele
kennis der zaak aan de drie beroepsrechters, die volgens het
huidig stelsel in het Assisenhof zitting hebben, toekomt. In
andere woorden : uitbreiding van de regeling welke thans gebruikt wordt wanneer de beschuJdigde voortvluchtig is.
Een variante op dit voorstel luidt dat het Assisenhof samengesteld zou zijn uit vier magistraten genomen uit de rechtbanken der provincie 'waar het Assisenhof zijn zittingen houdt,
en voorgezeten door een Raadsheer van het Hof van Bewep.
Bij 't eerste zicht biedt het eerste steJsel het voordeel zoo
weinig mogelijk verandering te brengen in de hUidige regeling,
°
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aangezien alles zich tot de uitschakeling der jury schijnt te bepalen. In feite is deze oplossing niet zoo praktisch als zij wei
schijnt. Immers de afschaffing der jury dient voor gevolg te
hebben een volledige omwerking der procesvormen welke
aileen met1het oog op een jury-gerechtshof in het wetboek geschreven zijn.
Wat dient gedacht van een Assisenhof bestaande uit vijf
magistraten behoorende tot verschillende rechtbanken ?
Het doel dat men door dit stelsel bereiken wit; is het bijzetten van meer luister aan de groote krimineele debatten in
de verwachting dat de plechtigheid der terechtzittingen opvoedend zal nawerken ophet volksgemoed. Verwachting welke
niet te hoog moet worden geschat.
Tegen dit stelsel kan men nog inbrengen dat indien zurk
rechtscollege over aile misdaden groote en kleine, zonder korrektionaliseering moest oordeeien, daaruit de hybridische toestand ontstaan zou dat het Beroepshof en iedere rechtbank van
Eersten Aanleg onder hun leden magistraten zouden tell en die
bestendig buiten het rechtscollege zouden zetelen waartoe ze
eigenlijk behooren.
Het voornaamste bezwaar dat tegen beide stelsels"kan aangebracht worden is dat zulke Assisenhoven zander beroep zouden uitspraak doen. Maar, zal men wellicht opwerpen, het is
nu toch ook zoo? Zeker, maar men vergete niet dat de Assisenhoven thans een rechtscollege vormen dat eigenlijk buiten het
kader der rechterlijke inrichting staat.
Men kan aannemen dat, hebben de gezworenen als rechtstreeksch orgaan des volks zich eenmaal uitgesproken, het ondoelmatig is deze uitspraak aan een hooger beroep te onderwerpen, ofschoon het theoretisch althans niet onden~baar is
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dat een hooger jury als een soort senaat tegenover de lagere
jury ZOU optreden.
Schakelt men echter het jury-element uit het Assisenhof,
dan bestaat er geen enkele reden waarom de algemeene waarborg der twee grad en van reehtseolleges, waar het misdaden
betreft, niet lOU worden ingevoerd. Oat hoort zoo in de algemeene economie van onze straf-wetgeving en het volk trouwens
zou niet begrijpen hoe het komt dat iemand, die voor een gewonen diefstal tereeht staat, het reeht heeft in hooger beroep te
gaan, terwijl iemand die te verantwoorden heeft wegens een
niet gekorrektionaliseerden diefstal met verzwarende omstandigheden van datzelfde reeht beroofd is.
Tegen deze hervormingstelsels, die eigenlijk een nieuw
reehtseollege willen invoeren mits behoud der vroegere benaming en ceremonieel om aldus ongemerkt de nieuwigheid binnen te smokkelen, stell en we eene oplossing die, naar het ons
voorkomt, een snelle en degeJijke reehtsspraak ten volle waarborgt, een stelsel dat met de reehtmatige belangen van den besehuldigde rekening houdt en volkomen harmonieert met het
systeem van het bestaande strafreeht.
Deze oplossing bestaat hierin :
lode overtredingen blijven, lOoals te voren, van de bevoegdheid van den Politiereehter.
20 de gewone misdrijven gaan naar de Boetstraffelijke
Rechtbank, zetelende met enkelen reehter.
30 de misdaden worden verzonden naar de Boetstraffelijke
Rechtbank, zetelende met drie reehters.
Tegen aile strafrechterlijke vonnissen kan hooger beroep
ingeslagen worden en weI als voIgt:
Beroep in zake overtredingen komi voor de Boetstrilffelij~e Rechtbank,kamer van den enkeJen rechter.
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Beroep in zake misdrijven komt voor het Hof van Beroep,
kamer met drie magistraten.·
Beroep in zake misdaden zendt den beschuldigde voor
een kamer van vijf raadsheerenbij het HoL
Voortaan geen korrektionaliseeringen meer, aangezien
geen enkele reden welke ze heeft uitgelokt nog aanwezig IS.
Sublata causa, tollitur effectus.
*

Er blijft ons ten slotte nog te onderzoeken of deze regeling
geschikt isvoor persdelikten en politieke misdrijven.
Men kan opwerpen dat deze twee soorten vat1 misdrijven
een afzonderlijken groep vormen met eigenschappen die merkeJijk verschillen van de strafbare feiten van het gewone strafrecht ; en, dit vooropgesteld, besluiten dat de verzending dezer
soort misdrijven naar bijzondere rechtscolleges gewettigd en
gepast is.
Vormen deze misdrijven waarlijk een groep deHkten sui
generis ?
In het positieve strafrecht stellig niet, aangezien het strafbare feiten zijn welke op de gewone wijze beteugeld worden,
n. I. hoofdzakelijk met geldboete en gevangenisstraf, al heet
deze laatste soms « hechtenis ».
De politieke veroordeelingen worden trouwens op het
strafregister geboekt en kunnen invloed uitoefenen op den toestand van wettelijke hervalling.
Vermits dus voor de strafwet het politiek misdrijf dezelfde
eigenschappen bezit als het gewone strafbaar feit, zie ik de
noodwendigheid niet, de bevoegdheid over dezelve te onttrekken aan de gewone rechtbanken.
Meent men echter, om zuiver staatkundige beweegredenen,
dat organen van het volk beter dan wie oo~ ilevoegd zijnin poli-
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tieke processen als rechterop te treden, ik kan er mij bij neerleggen op voorwaarde dat zulke processen van hun strafrechterlijk karakter zouden worden beroofd en dat de eventueel uit
te spreken sankties een ander karakter zouden hebben dan
anze gewone straffen, b. v. het afkondigen eener motie
van blaam, en, voor erge gevallen, de verbanning buiten het
Rijk gedurende een vast te stell en termijn.
Ziedaar, Mijne Heeren, debeginselen, dewelke, naar mijne
bescheiden meening aan eene wet strekkende. tot afschaffing
der Assisenhoven, en hare vervanging ten grondslag zouden
dienen te Jiggen. Men zegge niet: de jury afschaffen is antidemokratisch. Ik meen te hebben bewezen dat eeoe gezonde
demokratie het behoud der jury geenszins vereischt; dat, integendeei, de jury eene instelling is, welke aan de eischen
eener goede jurisdiktie niet beantwoordt en niet beantwoorden
kan, en dat het bijgevo)g een echt demokratisch werk is dezen
hinderpaal tot een degeJijk gerecht uitden weg te ruimen.
Zij die aile heil verwachten van een uitgebreid jury-stelsel
.
doen als diegenendie eene nieuwe. verdieping metselen op een
wankelenden onderbouw. Ik stel u voor een nieuwen vleugel
op te trekken aan het sterke gebouw der beroeps-rechterlijke
inrichting; de innerlijke indeeling van het gebouw te verbeteren en het naar modernere mode te stoffeeren.
Mijn besluit is : verspillen we onze krachten en onzen tijd
niet om de jury, door ze te demokratiseeren, tot een bruikbaar
instrument te maken. Het zal veri oren moeite zijn. Maar laten
we al onze inspanning verzamelen om onze magistratuur, door
bekwaamheid, gezag en invloed, om onze rechteqijke inrich·
ting en procesrecht door praktische degelijkheid tot een toonbeeldte maken voor aile beschaafde volkeren.
E. VAN NUFFEI.. Substituut-Prokureur des Konings.

OP WARANDE=WANDEL.

Mevrouw Laman Trip-de Beaufort, die een paar jaren geledenzich
naam verwierf met haar tooneelspel «Willem van Oranje » komt nu te
voorschijn met een kleine« Vondel-studie », (N. V. Van Loghum Slaterus en Visser, Arnhem) die naast het vele goede dat we reeds over Vondel bezitten eene grootere piaats verdient dan de omvang van dit boekje
zou doen onderstellen. «Kunst en Karakter» iuidt de ondertitel, en
waarlijk, 't is vanwege deze vroUw een kloek-mannelijke greep in
Vondel's kunst en in Vondel's hart.
Van Deyssel, die 't boekje inieidt, mag naar waarheid getuigen :
« Mevrouw Laman Trip he eft Von del bestudeerd door gezette lectuur
van Vondel's werken en der werken over hem, en geeft in haar schets,
als een geheei, de door de studie ontvangen indrukken weer, een schets
van den mensch en van den dichter Vandel. Opmerkelijk daarbij is onder
andere een waardeering naar orde van resthetischen waarderang van
Vondel's werken, die zich ook hier begint af te teekenen - een waardeeringswijze welke zich in de kritiek van v66r 1885 niet, of ter
nauwernood eenigszins voordoet. »
Mevrouw Trip's woorden zingen de heele gamma van beredeneerde
bewondering : ze zetten in met een idylle en ze laaien uit in een gebed.
't Oeheel is een compositie, sterk en fijn; b.oewel hier en daar vlekt een
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klein artistiek slordigheidje: Vader Von del's dood mocht niet overgeslagen. Eerst beet het dat «Vondel nooit iets heeftgewild », en later
wordt hij tot" een wilsman» gestempeld. Logisch is dit een tegenspraak,
en feitelijk zijn beide uitingen overdreven.
Een enkelen keer is Mevrouw Trip's voorstelling heelemaal in strijd
met de geschiedenis. Zoo was, volgens haar, Anna Vondel dood toen haar
vader ontslag kreeg aan de Bank van Leening. Waarheid is dat Anna nog
zeven jaar haar ouden vader voorbeeldig heeft verzorgd.
Zulke flaters zal M. Sabbe niet begaan, al is hij o8k minder schitterend essayist dan Mevrouw Laman Trip. Over VondeI heeft Sabbe ons
twee studien gesehreven die ieders aandaeht verdienen: "Diersage en
Dierkennis bij Vondel» (0. Janssens, Antwerpen, 1917) en« Vondels's
Herbarium ». - (Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsehe
Academie, April, 1920).
Vondel's jagersbuit blijkt hieruit veel rijker dan zijn veldoogst.
- Bij de a. s. Dante-viering, evenmin als bij de vorige, toen Potgieter
aan 't woord was, zal ook nu Nederland te kort schieten. Als voorbode
van de dingen die komen zullen v66r we September 1921 bereiken,
verscheen thans reeds een boek over de « Vita nuova ».
't Is van A. H. J. van Delft, kapelaan te Lage Zwaluwe, en 't vormt
het eerste deel van zijn Dante-verklaring, die tevens _over de Commedia
zal gaan en die, naar verluidt, ook een bloemlezing uit het kleiner werk
van Dante zaI omvatten.
Het boekje van priester van Delft (1) komt klaarblijkelijk uit dezelfde
pen als « Sauls Verwerping » en « De dorre Boom ». Een Mehter die aan
't studeeren gaM. Een geestdriftig sehoonheids-genieter die al philosofeerende heel wat « hineinlesen » kan.
Toch is hier zooveel te waardeeren dat de bedenkingen weI op den
achtergrond mogen gedrongen.
Vooreerst krijgen we als «algemeene inleiding» een Dante-leven
dat, hoewel zeer beknopt, aan zakelijken lllhoud zeer veel geeft.
Dan voigt de vertaling van "de Vita nuova», de letterlijke want
« men sal weten dat ic desen boer. nieten begheere te rimene, omdat
icker no af no toedoen ne wille van den ghenen dat ic vant ».
(1) • Dante-verklaring», deeI I: NieuwLeven» Bussum, 232 bIz.

Paul Brand,
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Maar veruit het ruimste deel van het boekje (van bIz. 116 tot bIz.
232) is gewijd aan de verklpring.
Zooals 't nu vrijwel als een zekerheid mag worden bevestigd is de
prozatekst van de Vita nuova ontstaan lang na de verzen. Dante heeft
zijn jeugdgediehten geschift, gerangschikt en voorzien van een verklaring,
die bij hem zelf eerst geboren werd na het vizioen, van 1300. In het licht
van dat vizioen zag hij de symbolische beteekenis van zijn Beatrice en
van zijn dichterschap, en beurt om beurt heeft hij dan al zijn verzen
en versjes die in de Vita nuova zijn aaneengerijgd, symbolisch verklaard.
Die verklaring nu, die zelf op haar beurt verklaring behoeft, moet achterhaald worden in het Iicht der «Divina Commedia ». Want «Vita nuova
en Divina Commedia zijn in Dante's gedacht een concept ».
De organische beteekeilis van het vizioen dat de Vita nuova symboIisch overstraalt en dat uitgewerkt is in de Divina Commedia komt hierop
neer, volgens van Delft: « Door Beatrice, verIost van zinnelijkheid en
zonde, te wvrden opgevoerd tot eene zielsveredeling, waardoor zijn kracht
gesterkt en zijn geest gelouterd wordt, om in eigen wezen God, in eigen
aanschijn Christus te kunnen zien en bij die Godsvisie te worden opgevoerd in de Liefde, die tot heilzending hem riep door Haar ".
Oat is alles nogal hoog gespannen, en die stijJ van van Delft moet
men voor lief nemen wi! men zijn gedachten achterhalen. Gedachten
immers heeft hij ten overvloede. De toenmalige mystiek en de beste
scholastische wijsbegeerte heeft hij bestudeerd derwijze dat het er in zijn
denkershoofd zoo stilaan moet beginnen uit te zien als in dat van den
jongen Dante zelf. En dat is de onverbiddelijke hoofdeisch om den dichfer te begrijpen : in's dichters land te gaan. Maar hier is nog iets anders.
Waar die dichter een genie is als Dante vol staat het niet 's diehters denkbeelden te achterhaIen, men moet zich ook inleeren in zijn gevoelens.
En dit gedeelte van zijn taak is, naar mijn bescheiden meening, priester
van Delft minder gewassen. De veelsfachtigheid van Dante's gemoedsleven is hier te zeer verstrakt tot de manie van een weI groot, maar Al
te steil middeleeuwsch thomist, die op niets anders wit uitwezen dan op
het symboliseeren van zijn abstracties. Van Delft zegt het zelf uitstekend :
« Dante is Franciskaansch in zijn gevoelsleven, Dominikaansch in zijn
denkleven ». Welnu, de Dominikaan komt bij priester van Delft heerlijk
tot zijn recht. Maar de Franciskaan niet.
Dante, de natuurmensch, Dante die zijn verbeeldingen haalde uit
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het haarfijn scherpe waarnemen van de buitenwereld en uit het polsen
van zijn onstuimig hartgeklop even gretig als uit zijn verstandeJijke
geestdrift - die Dante is hier zoek.
Dit ongerief Jigt hoofdzakeJijk, durf ik meenen, Min het opzet dat
van Delft met veel huidige Dante-verklaarders gemeen heeft : Dante kost
wat kost aileen door Dante te willen verklaren, en denjeugdigen dichterdweeper van het «Nieuw Leven» te gaan vastleggen bij den ontgoocheld
mediteerenden stud ax van « het Con vito » ; want niet zoozeer de Commedia, zooals werd beloofd, maar met hetConvito is hier de feiteJijke « pfundgrube» van Dante's ideeen.
.
Men weze met dit stelsel op zijn hoede.
Dante zelf is;gelukkig uit de geestesrichting van zijn « Con vito » ontsnapt. Had hij zich niet brusk, na een vierde van den voorgenomen weg
te hebben afgelegd, omgekeerd van de dorre didactiek van 't Convito
naar de stralende poezie van de Commedia, wellicht ware 't voor zijn
dichterschap een ramp geworden, juist geJijk ik niet weet wat met Vondel
zou zjjn gebeurd moest hij in zijn du Bartasche bespiegelingswoede en
in den humanistischen vertaalijver van zijn dertig jaren hebben volhard ...
« De werkelijkheidsverklaring moet steeds primair, alle allegorische
secundair blijven. » Heeft eerw. heer van Delft zijn eigen uitspraak niet
een weinig vergeten met zoo gedurig-aan de Vita nuova, door het
« Con vito » te belichten ?
Intusschen zal 't blijven gaan met de «Vita nuova» zooals met alle
andere scheppingen van zielen die hun eigen diepte peilen. Elke eeuw
ziet de schoonheid er van, maar ziet ook met haar eigen oogen haar eigen
zelve daarin en haar eigen hoogste streven.
Een der geheimen van 't genie is weI de onbewustheid waarmee de
groote dichter spreekt in teekenen waarvan de beteekenis door aile tijden
met ontroering wordt gevoeld, maar steeds met de wisseling der denkbe elden ook wissel end wordt geduid.
Intusschen blijft ongetwijfeld de basis van de « Vita nuova» een en
dezelfde voor immer: Nergens vind ik die knapper geformuleerd dan
in de inleiding der vertaling die Nico Van Suchtelen destijds maakte voor
dewereldbibliotheek, en die, ondanks Van Suchtelen's te kort aan inzicht in
degeestdrift van den geloover Dante, toch een flink stuk wert<. mag heeten :
« Er zijn duidelijk drie fasen in Dante's·Jiefde tot Beatrice te ondersehelden ; fasen waarin zich in het kort .de geheeJe on.iwikkeIing def
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minne-poezie herhaalt. Ten eerste de nog bijkansgeheel tradition eelchevalereske vereering van het lieflijke meisje, waarbij men eigenlijk niet
goed weet of haar uiterlijke schoonheid dan weI haar innerlijke deugd er
het werkelijke motief van is, of begeerte dan wei zuiven; bewondering den
grondtoon er van vormt. Verwarring, verbijstering is het overheerschende
gevoeI dat Beatrice in Dante teweegbrengt. Wanhoop om de onthouding
van haar groet en om haar bespotting van zij\1 hulpelooze onthutstheid bij
haar aanblik, vervult hem vee! sterker dan elke andere aandoening. Die
aanblik vermoordt hem, en toch is de gedachte alleen aan haar hem niet
voldoende, hij moet zien, hij begeert haar schoonheid. Als «Amor hem
bespringt» vergeet hij hoe haar nabijheid hem eigenlijk martelt.
En dan, wiji ik voor eigen zwakheid zwicht,
Kom 'k bleek, ontdaan, van aUe kracht begeven
Tot u, of me ook uw blik genezing biedt.
Maar zoo ik opzie tot uw zoet gezicht,
Begint nog smartelijker mijn hart te beven
En 'k voel hoe 't leven uit mijn adren vii edt.
• Maar nu voIgt, na een psychischen schok, weI ken ik, met Rosetti,
aIleen kan toeschrijven aan Beatrice's huwelijk, een tijdperk van verpuring, van een volkomen kuische vereering, waarin, woorden die zijne
Vrouwe prijzen, Dante's eenige geIukzaligheid uitmaken. Het is de
periode die opent met de groote canzone: «Gij Vrouwen, edel, die de
liefde kent! En het sonnet waarin hij spreekt van de ontwaking def Hefde
in het « edel hart >. Dante's taa\ is nu oorsprc:mkelijker en machtiger, zijn
hart rustiger ; hij begeert niet meet haar schoonheid, maar prijst alleen
haar deugd. en als Amor thans weer al zijne zinnen uitdrijft en hem
aIleen met de gedachte aan haar vervult, is hij niet langer verbijsterd,
maar ge!ukkig.
Zoolang nu heeft mij ArnoT in zljn macht
En mij gewend aan zijne heerschappij,
Dat even hard, a!s eerst mijn siavernij
Mij scheen,zij thans mij lieflijk lijkt en zacht.
« In de derde fase, wanneer door Beatrice's dood het toch altijd, min
of meer onnatuurlijk geexalteerde van zijn onzfnneIijkveriangen is
opgeheven, stijgt Dante's-vereering tot een zuiver geestelijke aanbidding,
welke hij wei, misleiddoor het medelijden der Vrouwe aan het venster
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« voorbijgaand » zal kunnen verzaken, maar welke hij ten laatste « door het
leed gelouterd» toch weer terug vindt in een volkomen, maar woordelooze
innerlijke aanschouwing, der « uit zichzelf stralende » zalige Beatrice.

Boven die sfeer die 't aUerwijdste kring
Vermag mijn geest als stille lucht te stijgen
Een nieuw begrip, dat Liefde in leed verkrijgen
Mij deed, heeft hem het zulk een vlucht beiwingt
En daar waarheen heel zijn verlangen dringt
Ziet hij een Vrouwe,voor wie de eng'len neigen,
Z66 stralend dat mijn pelgrim-geest in d'eigen
Lichtgloed ~aar schouwt, die uit haar wezen blinkt.
« Maar voor de allegorische beteekenis die Dante van Beatrice's dood
in zijn verzen heeft gelegd, of liever in die gedichten die hij ter analogiseering uit zijn jeugd-productie heeft gekozen en verbonden met zijn
prozaverhaal, kan ik noch met Van Suchtelen mee, noeh met van Delft.
Eenvoudig omdat ik geloof dat in dezen de simpelste weg weI de ware
zaJ wezen. Die simpelste weg is, mij dunkt, den titeJ te verstaan in zijn
letterlijke beteekenis van « Nieuw Leven» (waarom immers daarin, gelijk
zoovelen « Jong Leven» gelezen), maar ook in de overdrachtelijke die mij
blijkt er in te liggen : Vita nuova, mijn leven beheerscht door Nove, door 9.
Want Beatrice zegt Dante « era una nove,» ze was een negen. In die overtuiging kan ik niet anders dan betreuren dat te onzent zoo weinig is doorgedrongen de studie van RUdiger, even v66r denoorlog in « Hochland ,.
verschenen, onder den titel: «Die Frauengestalten in Dante's « Neuen
Leben ». Natuurlijk, wijl ik vooropzet aan mijn gezond verstand te hechten, kan ik niet mee met RUdiger waar hijzelf aan 't fantaseeren sIaat.
Maar dat Dante met zijn negen de' negen genademiddelen der "Kerk bedoeJt, zooaIs ze te zijnen tijde werden geleerd: zeven sacramenten en
Ieerambt en herdersambt, staat voor mij vast om redenen die een « Dante
studie» in dit tijdschrift eerlang zal ontvouwen. Dan zou dus Dante met
zijn Vita nuova hebben bedoeld te schrijven : 't verhaal van zijn liefde tot
Beatrice in het licht van zijn bekeering of zijn inkeer uit wereldsche
jeugdopvattingen tot strenger katholiek Ieven~

- Naast dit welkome boekje van van Delft over Dante komt ons tiiet
minder verheugen een boekje over Goethe door Jorgensen, in 't Vlaamsch
vertaald door Jufv. M. E. Belpaire. (Bral1d; Bussum,1919). Weer een
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pelgrimsboek van den grooten Deen. Maar ditmaal naar de drie
Goethe-steden, de drie zustersteden voor de minnende ziel van den
Duitschen AppolIo, die langzaam groeide en vergroeide tot den Duitschen
Jupiter. Wetzlar, dus, en Sesenheim, en Weimar. Het Wetzlar van Lotte,
het Sesenheim van Frederike, het Weimar van Frau von Stein. Goethe
was geen Dante; was hij dat wei geweest, een van die drie vrouwen
had kunnen ziin iets althans van Beatrice voor hem. De reine Hefde he eft
Goethe gekend, maar de trouw kende hij niet. Niet wijl hij, zooals men
id te dikwijls beweert, zoo vee! meer dan anderen zeUzuchtig was; maar
wijl deze groote nooit de grootheid der zelfbeheerschte drift heeft gekend
in de mate waarin het christendom geharmonieerd met dedichtersnatuur
die in den toch zoo geweldigen Dante te bewonderen geeft. Zoo is Goethe
al meeT en meer tot de vrouw gegaan niet met zjjn -hart, maar met zijn
hoofd. Dat bloeiende hart is langzamerhand verdord onder de styleering
van dat hoofd dat de vrouw beschouwde als al de rest van de schepping :
een proefveld voor 't wetenschappelijk onderzoek van den man. Ach, Herder had Goethe niets te benijden! Goethe in zijn Weimarsche grootheid
was niet benijdenswaardig. Hij had zijn grootheid gekocht met den los·
prijs van zijn fijnste gevoel, en geen Grieksche aanbidding van schoonheld heeft hem Goit kunnen vergoeden wat hij verloor den dag toen hij
heenging van Lotte.
Toch is 't oogenbUk waarop Herder aan Jtirgengen's geest hier voorbijschuift, de prachtbladzijde van dit heerlijke boekje :
» Herders Ruh, " staat op de !euning der bank. Hier was het dus dat
Herder kwam rusten. - Johann Gottlob Herder - de dichter, de liefhebber van letterkunde, de denker - met Goethe's hulp tot Superintendant van 't hertogdom Sachsen-Weimar geworden en predikant van de
hofkerk. .. Herders rust - of misschien enkel Herders poozen - in elk
geval niet Herders vrede ... Van zijne bank uit, kon hij daar beneden de
torenspits zien en in de schaduw der ~erk, zijn zonneloos huis, zijnen
. hof, uit wiens zwarte zure aarde niets groeien wilde ... Een zinnebeeldige
pof, want groeide er wei iets uit uweigen zie!, Johann Gottlob Herder?
~n de schaduw van de Luthersche orthodoxie Iigt uw huis - en wat_befeekent de Luthersche orthodoxie in Weimar, stond onlangs op een hoog•beiligen feestmorgen, niet de oude spotter Wieland in uw eigen kamer
recht, om den zot te houden met den godsdienst ? En komt Goethe ooit
naar de kerk, om naar uwe pre diking te hooren ?
SOOft
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Blj dien naam valt Herder nog in dieper, zwaarder den ken.
Goethe ... Hij is toch niet zoo lang gel eden , de tijd in Straatsburg ...
Toen was hij Herder, de groote, de beroemde ... Herder denkt op hunne
eerste ontmoeting ... in deherberg « Zumgeist... op de trap ... En later de
vele geestdriftige brieven -- Herder, Herder, blijf voor mij wat gij zijt;
ben ik bestemd uwe planeet te worden, dan wi! lk dat zijn, wil het gaarne
zijn, het zijn metgetrouwheid. De maan van een aarde. Maar dat moet
ge begrijpen - dat ik liever Mercurius zou zijn, de laatste, deminste
van de zeven, die met u rond de zon draaien, dan de eersJe van de vijf
die wentelen rond Saturn ...
Oat was eertijds ... Nu is Goethe meer dan planeten beide en maan
- hij is zelf de zon, waar alles in Weimar ronddraait... Mijne ziel is zoo
vol van Goethe als de dauwdroppel in de morgenzon! zegde ook
Wieland onlangs ... En wat noemde Keubel hem weer? De ruggraat alIer
dingen I. .. Hij is in Weimar factotum geworden !
Herders blik blijft lang op den kerktoren daar beneden rusten en op
den slottoren dieer boven rljst... Zoo rijst Johann Wolfgang over Johann
Gottlob ... En dat is niet te veranderen, Johann Gottlob kan nooit een
Johann Wolfgang worden - zij zijn uit te ver verschillend leem gemaakt,
en de pottenbakker gaf hun een al te verschillenden vorm - « Een vat
voor de eer en een vat voor .... " was hij op het punt te citeeren, maar
neen, dat wi! hij toch niet zeggen- hij is geen vat voor oneer ... "
Wilde Karoline maar tevreden blijven ... Maar meer dan hij voelt zij
de schaduw waarin zij verkeeren ... Zij zag in hem zoo veel, toen hij uit
vrijen ging tot haar te Darmstadt tusschen Merck en zijne heiligen ... « Ik
kan maar niet begrijpen dat gij minder zoudt beteekenen dan een frankforter jongen ", pleegt zij te zeggen, « maar gij wist u ook nooit te laten
gelden, Herder! » En Johann Gottlob hervalt weer in diepe gepeinzen ...
zou hij die betrekklng in G5ttingen niet zoekente krijgen ? .. Hij heeft er
aan Ooe.the van gesproken, en kreeg een zedeJesje bij die gelegenheid.
- Gij zijt niet jong meer, Iieve vriend, gij hebt een groote familie, gij
moet ·.u bedenken! Mij is het natuurlijk gelijk, ik denk aileen aan uw
welzijn !» - Ja, de Oeheimrath ! Een oogenblik was alles oproer in
Herders ziei - Hij zou hem welleeren ! Wat zou hij hem leeren ? Ach,
dit aileen, dat hij wezenlijk Johann GottIob is en niet Johann Wolfgang en dat hij niet meer jong is - en een groote familie heeft. En Herder valt
in stilte op zijne bank - den blik op Weimar en op de twee tor~ns -- de
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slottoren - die het hoogste is ... Maar ik ga verder, door het woud heen.
De mistige morgen wordt een zonneklare voormiddag. Het woud is uit
mastenboomen, sparreboomen en beuken samengesteld.
Langs den weg staan gulden paddestoelen. De koorn-velden, die nu
geoogstzijn, stralen in de schittering - de stoppels glinsteren als gouden
stippen. })
- Men kent het schilderij : De hertog van Weimar die nadertreedt,
Goethe die ministerieel neerbuigt in rechthoek geplooid. Beethoven die
blijft steil rechtop staan met den cylinder op zijnkoppigen kop.
Jorgensen's Goethe is veel beter dan die van't schilderij, en Querido's
beeld in zijn boekje « De jeugd van Beethoven}) (de Sikkel, Antwerpen
1919) precies die van 't schilderij in den dop. Querido's boekje zou nog
beter zijn, kwam hijzelf niet steeds zoo staan vaar Beethoven's beeld.
Maar verklaarbaar is 't weI. Ook Querido he eft een lastige jeugd gehad,
en ook zijn genie is een vrucht van veel bitteren nood. Toch is 't beter
dat hij ten sloHe wat op afstand blijft, zooals hij 't aan 't slot ook_ doet
inderdaad, en ons henenlaat gaan onder den indruk van dit laatste beeld :
" Vlak bij den legendarischen Rijn ... daar leefde Leonore; daar zag
de jonge Beethoven de dagen aangloren en de nachten wegdonzen. Daar
openbaarde zich het eerst zijn onbestemd smachten, ademde hij hart in
hart. Zijn moeder dood, zijn vader tot onnoozele verzonken ». Maar daar,
aan den wazigen en glansrijken Rijn, in het huis der Vrienden, jonge
vrouwen, mooi, zwierig van gang met zoete geluidjes en zingende zielen.
En binnen in zjIn eigen groote ziel, dat innerlijke klinken van harmonieen en melodieen aan- en wegdeinend op onbeheerschte tijdmaat. Daar,
aan den gouden Rijn met zijnnog iudit eeuw-leven nalichtende sproken,
met zijn violette schemers en zijn zingende watergeruisch, heeft hij den
eersten Hefde-droom gebouwd, is hij als minnaar misverstaan, aIs vriend
bewaard gebleven. Aan den ouden gouden Rijn, nabij het Zevengebergte,
heeft de jong.: Beethoven het zachte geheim van zijn liefdesmachten uitgemijmerd, de toenal diepe natuur-romanticus, die zwelgde Van genot
in al wat de stille aarde aan ruischende boomen had, aan blanke beken,
aan woudgeurige plt:kjes. Daar droomde devereenzaamde, die zich zou
herwinnen in zijn geweldige menschelijkheid en al zijn persoonsliefde
zou overdragen op de idealen der menschheid, omdat hij niet wou onder. gaan in de romantiek, geUjk Schumann, maar wou stijgen naar de Iiturgle. der eeuwige vreugde, als in zijn «Ne~ende ». Het velschil in liefde-
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smachten tusschen Schumann en Beethoven is ... : dat de een zich een
kerkhof inzong en daar de zerken der dooden beweende, de ander aIs een
aUe noodlots-verschrikkingen van zich afstingerende titan, boven het persoonsleed uitsteeg, om de menschheid met zijn hart en geest te dienen ».
Joh. Snellen keert weer eens tenlg naar Hadewych, en bestudeert
ditmaaI {( Hadewych-Mande. Merkwmitdige overeenkomst (Tijdschr. Nederl. Taal- en Letterk. XXXVIII).
De Fransche vertaling van RUYSBROEK door les Benectictins de
St. Paul de Wisques)} (thans verblijvend te Oosterhout) gaat door.
(Brussel, Vromant & C.).
In de twee thans verschenen bundeIs zijn vervat: ~ De spieghel der
ewigher Salicheit (Le miroir du SaIut eterneI); «Oat Boec van zeven
sloten» (Ies sept Clotures); « Van den Rike der Ghelieven (Le livre du
Royaume des Amants de Oieu); {( Oat boek der Hoechster Waarheit»
Le Livre de la plus haute Verite).
Voor elk tractaat hebben de paters een afzonderIijke inleiding gevoegd. Dit is niet aIleen nuttig, maar noodig zeIfs, om binnen de mystiek
de persoonlijke opvattingen van Ruysbroek te achterhalen. Want voor
gewone menschen is de doctor extatikus moeilijk te benaderen. F. Erens
zegt het zoo mooi : « Er is geen betere wijze om hem te leeren verstaan
dan zijn woorden naast die dezer Fransche vertaling te leggen, en hem
woord voor woord ie volgen. Wanneer men deze methode nauwkeurig
heeft toegepast en daarna nogmaals den oorspronkelijken tekst aileen op
zich zelven laat werken, zal men bevinden, dat deze met een nieuw Hcht
schijnt te stralen. Men zal zichzelven weI heel klein beginnen te vinden,
maar Ruysbroek des te grooter; want. bij dezen schrijver haalt geen
latere van onze geheele Iiteratuur wat betreft de grootschheid van visie
en het omvattende van den geest. •
'- Van a Kempis verscheen een Nederlandsche verfaling in verzen (St
Augustinus' Drukkerij, Brugge). - 't Is niet de eerste maal dat onze taal
het waagstuk begaat. Maar wat Corneille ongestraft aandorst zal daarom
nog niet eenieder gelukken. Nu P. Fr. Hendrik van 't Huisgezin is zeker
niet de eerste de beste. Zijn zware vracht heeft hij met een bijzondere
veerkracht en lenigheid tot het einde gedragen. Maar al die gemakkeIijke
rijmen hebben de fijnste mystiek vervluchtigd, en Thomas' heerlijken eenvoud weleens tot gemoedelijke huisbakkenheid herleid. Toch bIijft mijn
wensch dat deze vertaling bij het volk, dat het oorspronkeli~ke niet kan
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If!zen, welkom zou zijn. Smakelijke taal is 't wei, en van Thomas' geest
il' er nog genoeg in, niet enkel am goed te stichten, maar om zelfs kinderen te doen beseffen wat een heerlijke man die Thomas moet zijn geweest.
Thomas von Kempen als Dichter, nl. als dichter van Latijnsche hymni
en cantica, wordt behandeld in Stimmen der Zeit (Febr. 1920) door Cl.
Blume.
- Durer's Dagboek van zijne reis in de Nederlanden is thans weer opqieuw uitgegeven (door Dr j. Veth en Dr S. Muller). WeI wordt men ge\faar dat het een schilder j" die schrijft, maar van groote geesten zijn
we thans andere reisrelazen gewend. De brave man moet te veel met zijn
~anden in zijn tesch tasten om de v\euge\en uit te slaan. Toch waar hij
fijd tot kijken heeft, kijkt hij goed, zooals b. v. in Antwerpen.
VeeJ meer dan DUrer heeft bij ons gehoord en gezien Cosimo di Me4ici, prins van Toskane, 1667-69. Dr G. J. Hoogewerff, secretaris van het
Iifistorisch lnstituutte Rome gaf dit dagboek uit (Historisch Genootschap,
Utrecht) onder den titel: "De twee Reizen van Cosimo di Medici ».
Diezelfde Dr Hoogewerff, een flink en vlijtig wetenschappelijk werker, bestudeert de kunst van Piero di Cosimo in zijn bijdrage c De kunst
~an een Zonderling(Elzevier, Juni 1920). Zelfs zijn trouwe leerling Andrea
del Sarto Jiep weg van hem. » De vliegen in het atelier maakten hem ra~end en zelfs zijn eigen schaduw hinderde hem. Van dokters en apothe~ers wilde hij niet hooren, en, hoewel hij een vroom mensch was, kon hij
hiet uitstaan dat hem van ziekte en dood gesproken werd. 't Ergste wat
~~mand overkomen kon, vond hij, was krankheid en 't langzaam sterven,
thet weenende familieJeden, een kamer in 't donker en een notaris urn
;'t testament temaken. Hij prees het als een weldaad en een zegening om
Qnder de handen van den beu! te mogen sterven: " Heerlijk in de vrije
Iflcht en onder toeloop van al dat volk, dat langs den weg den veroof~eelde suikerwerk reikt en hem bemoedigt met goede woorden; - dan
j's daar de priester.. en heel het publiek bidt hard voor je ziel, die regeliecht met de engelen naar het Paradijs stijgt ; en ineens ben je uit het
~\jden

.

».

Van Piero dl Cosima zijn twee portretten (Giuliano di san Gallo en
~rancesco Giamberti) in het Mauritshuis.
Over Cervantes en de humor gaat een merkwaardige correspondentie
4itMadrid,in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 en 17 Maart 1920,
Avondblad.
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Het Don Carlos vraagstuk doemt voor de zooveelste maalweer op :
In het «Tijdschrift voor Geschiedenis)} schrijft P. H. Vander Kemp
over « de tegenwoordige Stand van het onderzoek naar het einde van
Don Carlos, infant van Spanje ».
« Reisindrukken uit Spanje » die niet banaal zijn, geeft E. L. Smit in
« Stemmen des Tijds », 9" jaarg.
Benito Perez Galdos, de vermaarde Spaansche romanschrijver; die
stierf v66r enkele maanden, wordt met een goed artikel bedacht in «Wetenschappelijke Bladen )}, Vooral aan den reuzenwerker wordt hulde
gebracht.
Zijn « Episcidios Nacionales)} beslaan 46 deelen! Jammer dat hij al
te dikwij\s Multatuliaansche manieren had.
En onze Multatuli-vierders zijn ook nog niet uitgepraat. Maar de
meesten vieren toch in alles behalve Champagne-stemming.
Maurits Uyldert : « Multatulis-herdenking)} (Onze Eeuw, Mei, 1919)
Dekker had geengeestelijk even wicht, en was dus geen' groot kunstenaar.
K. Vos : « Waarom Multatuli ontslag nam ?» en « Hoe ontstond Max
. Havelaar» (De Tijdspiegel, Mei, 1920): 5/7 van de «Max Havelaar>
zouden reeds geschreven zijn v66r Dekker te Brussel aankwam:
Over de « Multatuli-biografie)} in twee deelen, door J. De Gruyter
is de doorloopende toon hooge loL
H. G. Cannegieter: «Multatitli aIs psychologische representant)}
(Eigen Haard, 1920, N' 139.)
A. H. Gerhard: « Multatuli als historische figuur » (Soc. Gids, 1920).
F. Van der Goes: «Multatuli» (Soc. Gids, 1920).
Men weet hoe Multatuli, onder vele stokpaardjes, ook graag dat van
de spelling bereed. Is 't onder .Multatuli's gesternte wellicht dat de « spellers » meer ontwaken.~
De VlaamscheAcademie is zich op haar beurt aan 't warm maken
voor nieuwe spelling. Och, dat die menschen in plaats van naar letters
te zien, zichzeif eens wat meer op sterren vergastten - ik bedoel
natuurlijke echte sterren. Een blik op een avortdhemel zou hun doen
beseffen dat dit stukje aardsche kwestie .wel degelijk vanzeer ondergeschikt beJang is.
't Is toch opvallend inderdaad hoezeer kleinere talen' zich bezig
houden met de evolutie-eischen van hun spelling, wijl de groote. "het yan
zoo weinig belang achten dat hun met de natuur meegroeiende uitspraak
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'81 meer en meer van de eenmaai geijkte spelling gaat verschillen; en
wijl degene die er in dit opzicht het ellendigst aan toe is, toch feitelijk
haar veroveringstocht over de we reid maakt.
Veel verkwikkelijker dan onze taal ahveer eens anders te leeren
spell en is 't b. v. te bladeren in een nleuw wQordenboek van het oude
Grieksch. Ik bedoel dat van Muller, (Wolters, Groningen). In het stel van
Wolters' model-woordenboeken voor oude en nienwe talen staat het goed
op zijn plaats. 't Is een model vall bewerking naar de nieuwste eischen
gesteld door de Duitsche wetenschap en ook door die van den Belgischen
professor Boisacq. Het heele Grieksche taalleven doorzindert dit boek ..
Wat een weelde thans in een klassieke taa1 te studeeren als men onder de
hand heeft Muller voor het Grieksch en Van Wageningen voor het Latijn.
M. F. H. de Kroon geeft een studie over Herodotus in de «Navorscher» 1919.
K. Kuiper heeft het over « de heteekenis der vrouw in de maatschappij en de Iiteratuttr van Oud Athene. » (Onze Eeuw 1920.)
Ook Couperus zit met zijn visie in 't Grieksche Oosten thans. In 1919
gaf hij « Xerxes of de Hoogmoed », eigenlijk een grappig boekje naast de
statige kuns! van Querido's « Koningen ». In 1920 geeft hij « Iskander, de
roman van Alexander Den Groote» (in Groot Nederland).
Maar 't is tijd dat we weer thuis belanden. Over Brussel b. v., langs
de Bdgische Kamer, die daar zoopas werd overrompeld door menschen
die een stuk van hun rechtbeginnen te eischen door stukgebroken ruiten
heen. Even. v66r den inval las ik van:
Bene vel"gadering van het BeIgisch lParlem~nt: Een Minister:
Mijne Heeren, ik heb de eel' u een wetsontwerp voor te leggen over ....
Bit voorstel is ons ingegeven door het Fransch ontwerp' van .... De Fransche regeering heeH in de toelichting gezegd dat.... en de Fransche
Kamer heeH ....
in frankrijk doet men ....
Een Vlaamsch Kamerlid,' lk vraag het woord. (Kabaal: Geroep,'
« Parlez fran<;ais ».)
De Voorzitter. Silence. - La parole est a Monsieur X.
Het Vlaamsche Kamerlid: Mijne heeren, ik meen dat W!] 1Il onze
vroegere wetgeving, onder andere in de Costuyme van Vlaandel'en ...

(Gehuil).

188

OP WARANDE-WANDEL

De eenige Nationalist: II faut que ces paroles anti-patriotiques ....
Ben Gentsch franskiljon: Votre Jangage est indigne, monsieur,

c'est une injure a la France, notre grande seeur I. ..
De Voofzitter en twee derden der Kamerleden staan recht en roepen
vijf minuten lang: «Vive la France! »
Vereeniging del' Vlaantli8c!he PhHol.<lgencoogressen. - De wetenschappelijke Vlaamsche Congressen in 1920. - In September 1913 werden

de drie Wetenscllappelijke Vlaamsche Congressen - het zeventiende
voor Genees- en Natuurkunde, het zevende voor Rechtswetenschappen,
. het tweede voor Taalkunde, Geschiedenis en aanverwante vakken - voor
de tweede maal gelijktijjJg gehouden. Zooals hij hun eerste samentreffen,
drie jaar te voren, waren zij cen heerlijke uiting van alzijdig weten, een
grootsch beeld van Vlaamsche bedrijvigheid op zijn schoonst.
Naar aanleiding van het in Dec. U. gehouden achttiende Vlaamsch
Congres vom Genees- en Natuurkunde is beslotcn dat de dde Congressen
eindelijk weer te zamen worden gehouden in 1920, den 18-19 September,
te Gent.
Op het be lang daarvau, in deze dagen, hoeven wij niet te wijzen.
's Lands herstel kan niet anders dan worden gebaat door het stevig groepeeren en tot uiting brengen van de wetenschappelijke krachten, en nooH
was het dringender noodig dat de Vlaamsche wetenschappelijke wereld,
in en door het Nederlandsch, blijk geve van haar kunde, getuigenis
aflegge van haar wi!.
De drie Congressen wo~den geopend Zaterdag 18 September, om
4 UUf, met "en algemeene, gezamenlijke vergadering. Om 71/2 UUT, ter
gelegen'leid van de Congressen, vertooning door het nieuwe tooneelgezelschap van Dr. O. de Gruyter.
Den Zondag 19 Sept., van 9 1/2 tot 1 uur : vergadering van de afdeealgemeene vergadering VOM elk Congres afzonderlijk.
!ingen. Om 2
Om 5 Uut, gezamenlijke, feestelijke slotvergadering.
Volledig programma verschijnt eerlang. Intusschen is veel voorbereidend werk reeds gedaan en zijn de vooruitzichten schitterend.
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OVER EEN ZANGFEEST EN , EENE TENTOONSTELLING V AN CHRISTENE KUNST.

'k WlI het hebben over het jaarconcert der · « Chorale
Crecilia», van Antwerpen, onder leiding van Lodewijk de Vocht,
op 11 e Mei van dit jaar, en over de «Tentoonstelling van
Christene Kunst» gehouden van 5 tot 15 Juni II. in de zaal
«Aeolian» te Brussel, door Renaat Housiaux, bouwkundige (1),
Edward Steyaert, glasschilder (2) en Karel Theunissen, kunstschilder (3).
Oprechte dankbaarheid over de vreugde die deze kunstuitingen mij verschaften - vreugde die ik nog lang zal nasmaken ~ noopt miJ vooreerst er over te schrijven in de Warande.
Want op onze dagen, den donkeren tijd van Oorlog en
(1) Woont te Brussel, Brugmanlaan, 155 . .
(2) Woont te Schaarbeek, Ooststraat, 35.
(3) Woontte Nederockerzeel, in Brabant.
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valschen Vrede, is het geen kleine vreugd nog eens te mogen
ondervinden dat toch niet alles leelijk is op de droeve, huidige
wereld, nogeens in aanraking te komen met ware, groote,
levende schoonheid die geen ({ verzet» maar blijdschap schenkt.
Dan, als men, zelfs.te lande, elken dag de bedrukte getuige
moet zijn van de ontreddering allerhande die 't gruwelijk
oorlogsmonsterheeft te weeg gebracht, zoo ziet iemand die
eigen Land en Volk Iiefheeft met angstige bekommernis uit
naar de ware middelen om de gees ten en de harten der menschen weer op 't ware spoor te brengen.
Wij, christenen, weten -- met die volle en rustige zekerheid
waarover niets of niemand ons kan wankelmoedig maken dat onze heilige Godsdienst aileen, gelijk zijn GoddeJijke Stichter, ({ weg, waarheid en leven » i§ en blijft.
En daarna : de kunst, de christene kunst.
ik versta daarmede : kunst die hart en geest verheft, veredelt; die ons een zuiverlijke bJijdschap, v66rsmaak van zalige
vreugden, schenkt; die blijft in de Iijn van het Christen Ideaal,
oak zonder dat zij als onderwijzend of dogmatisch optrede.
«Aan hunne vruchten zult gij hen kennen» ... ja, nog
meer dan aan hun woord of leering ...
Dus geen opzettelijk « preekende » kunst, doch ware kunst
die, bewust of niet, toch «preekt» door haar geven, haa!"
koninklijk-edelmoedig schenken van Schoonheid, glans van
Waarheid, glans van God!
Ik ken Lodewijk de Vocht, die nu ruim een dertiger is,
dus een man, van over dertien jaar, toen hij een aankomeling
was van allerschoonste beloften, een jongeling in den heerlijksten bloei, naar lichaam en geest, dien men zoo al te zien krijgt
- zeer zelden - op deze wereld, bij de rnenschen.
Hij heeft de « intuitio }) het in-zicht van aile schoonheid :
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in woordkunst, schilder~, beeldhouw~ enbouwkunst enz. ats
weirtig anderen, doch hij gaat bovenal op in de hoogste der
kunsten, de muziek, die, daardoor dat zij de subtielste snaren
der ziele raakt, de minst-naspeurbare wegen der beschouwing
opgaat, ook weI met het Goddelijke zelf in het nauwste zoeken
en betrachten en benaderen daaraf moet zijn.
Rythme, melodij, harmonij, driedubbele glans van het
Woord, uitgesproken in zang en klank vol hooge bediedenis, die
ontsnapt aan ontleding nog meer dan de andere kunsten, heerlijke weerspiegeling van de geheimzinnige, aanbiddelijke OrieEenheid, heimelijke polsslag van het alomvattend,zoo Een en zoo
Verscheiden leven-gevend Leven, van de goddelijke Daad.
Een in Drie en Drie in Een ...
o Myst~rie! 0 verrukkelijke schoonheid, die wij maar
kunnen vermoeden en waarvan de muziek ons den sleutel geeft
maar ... dien wij nog niet kunnen op het slot steken ...
Die Muziek (er is eilaas ! ook veel valsche mU7iek en gebaring van toonkunst) die goddelijke Muziek is de Vocht's
hoogste geliefde !
Hij kan er u over spreken met mIke overtuiging en geestdrift dat men al 't andere zou vergeten en klein achten, kan ze
u zo6 doen voelen en betastbaar maken, doen smaken, doorproeven en inzwe\gen dat gij bedwelmd wordt als door eene
geestelijke roes die, wanneer ze u weer veriaat, een heimwee
naar haar achterlaat in uwe ziel.
Om de muziek die zijn wezen bezit, te veropenbaren, uit
ie brengen, heeft de Vocht een werktuig, een spee/tuig gevonden
dat meezindert, meeklinkt met zijn ziel, dat haar uit-zingt. 't Is
de «Chorale Crecilia}), een uitgelezen bent van mannen en
vrouwen die zieh, volledig, met vast-betr@tuwende geestdrift,
Jaat leiden, \aat bespelen door den jongen Meester.
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Hij is hun hoofd en hert; het Creciliakoor is zijn Iichaam.
Als hij hen en haar doet lezen in de muziek die hij wil
uiten met vollen glans, met hare volledige dracht en schoonheid,
dan begrijpen zij hem, zij plooien keel- en tong- en Iippenslag
naar zijn begrijpen, laten zich wiegen op den golfslag zijner
ziele die een zee is, zij brengen tot volmaakte uiting, met
verrukte harten en oogen, de schoonheid die hij hun veropenbaarde.
Het moet wei een groote last en een pijne zijn, onder zijne
Jeiding te staan, zoolang men niet ten volle meevoeit, mee
begrijpt en mee uitgalmt met hem, want hij eischt van zijn
koor- - zijn speeJtuig - de uiterste inspanning en de volIedigste gedweeheid, doch de vreugde van zich eindeJijk in
vol akkoord te voelen met zijne zingende, ten volle begrijpende
ziel, moet ook weI eene uitgelezen blijdzaamheid geven die
zeer benijdensweerdig is.
En zoo versta ik dat fijn-geschoolde, lang-geoefende
zangers en zangeressen, met een volledige overgave van eigen
wi! en zin, zich laten dwingen, soms zelfs bekijven door den
nog zoo jongen Meester, dien zij zich zelven gaven ....
En zoo biedt zijn zingend koor van ingetogene mannen
en als verrukte vrouwen, wier wezen, bleek of rood van ontroering, wier oogen, stralend van geestdrift, de minste aanduiding van zijn gebaar met driftige oplettendheid bespieden
en raden, bedwelmd als ze zijn en betooverd door zijne zwarte
zienersoogen, zoo maakt dat koor den schoon en indruk van
veredelde menschen die, opgegaan met hem in de beschouwing
van het hoogste schoon dat men op aarde kan benaderen, de
« zaligheid ,) door dat schoonegeschonken met zulke oprechtheid, met zulken eoovoud genieten, dat de aandachtige toehoorder mee-opgaat met hen, mee-beschouwt inoer-eenvoudige
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verrukking als van kinderen in paradijs-onschuld, zijn eigen
booger ({ ik » en wezen herkent dat opwaarts wi! en de vleugels
voelt bewegen ...
*

Het zangfeest van 11 e Mei was dan, als ideate uitvoering
der uitgelezene stukken die op den spe\wijzer stonden, eene del'
aUerhoogste kunstuitingen welke men al kan te genieten krijgen.
Ik geloof dat het moeielijk zou zijn in ons land iets beters
-en schooners te laten hooren. Het « Creciliakoor» alszamenklank
van stemmen versmolten tot eene stem die harmonisch zou
klinken, is weI eenig, hier te Jande, denk ik. Oat er stemmen
bij zijn die, uitteraard, niet bean two orden aan de hoogste
eischen welke men stell en kan aan een menschenstem om de
volmaaktst-denkbare welluidendheid te verwezenlijken, is
onvermijdelijk, vermits men te doen heeit met vrije liefhebbers
en Iiefhebsters van schoone zangkunst ; doch des te hooger eel'
haalt de Vocht en halen zijne medewerkers uit het feit dat die
tachtig, negentig zangers en zangeressen het offer weten te
brengen hunne stemmen te doen versmelten tot een enkele
prachtige zamenklank, de minderen qotmoedig steunende op de
beteren en de meerderen dragende de minderen zonder hun
-eigene hoogere klankweerde te overdrijven ..
Al onze· dagbladen hebben vQ~gestaan over het « Ukra'inisch » en het « Noorsch » koor die .dees jaar hier zijn komen
getuigenis afleggen van de kunstbetrachtingen dier volkeren
in zake muziek en zang.
Na de algemeene verzakking, door den kunstvernielenden
-oorlog verwekt, was dit ophemelen .van vreemde zangers, die
ons de bJijde boodschap van hun eigen schoon brachten, zeker
niet af te keuren.
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Doch men wordt stomgeslagen van verbazing en diepverontweerdigd als men moet bestatigen dat een der meestbetrouwde organen van de Katholieke en Vaderlandsche
gedachte in dit land, een dagblad waarin ook de meest-betwistbare uiting van Fransche of Duitsche of 't zij welke vreemde
kunst met aandachtige Hefde wordt opgehemeld, jaar-in en
jaar-uit, dat «Ia Libre Belgique », om het met zijn naam te
noemen, zeUs geen woordeken of geen drukreekske wist te
reppen over het prachtig Concert dat het Cceciliakoor ten
gehoore bracht in « Patria » te Brussel, eenige dagen v66r de
uitvoering van dit jaarconcert in de Scheldestad !
Moet het dan eeuwig en ervig waar blijven in· Belgenland
dat de Belgen zich willen blijven belacheJijk en ook hatelijk
maken door gapende bewondering voor al wat vreemd is en
door een stomme en afgunstige miskenning van al wat er schoons
en groots opkomt uit hun eigen Land en Volk? Edoch ....
'k heb .mij laten wijsmaken dat «Ia Libre Belgique» er niet
wou over speeken omdat er oak vlaamsche Iiederen op den
spelwijzer stonden - denkt toch eens, te .... Bruxelles ! geJijk ik ook moest vernemen, eilaas! dat, bij sommige Antwerpenaars, de kaarten geweigerd werden omdat het Cceciliakoor oak fransche teksten ten gehoore bracht !
En zoo bestaan wij hier nog, wij, de « w,ereldberoemde
Belgen », als wij «onder-ons}) zijn -- en zoo moeten wij
voortboeren zoolang als Onze-Lieve-Heer het niet gelieft te
verhelpen!
*

'k Mag niet zeggen dat ill de nummers - 22 in getal
van dit Concert mij genoeg bevielen om in gelijke weerdigheid
te mogen staan neven de overheerlijke stukken - het grootste
in getal - die wij te hooren kregen.
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Zoo had ik bijv. Hever gemist het nr 7 « Poemes d' Amour)}
van Brahms dat, met zijn duitsche gevoelerigheid en tevens
koude effekt - berekening met de gewone, kleine, technische,
schijnknappe \apmiddeJen die aan vele duitsche toondichtersder
laatste tijden eigen geworden was, eerder gekozen scheen om
getuigenis af te leggen over de duitsche, welverdiende nederlaag
dan om de hooge muziekkunst te vieren... De« Wiedsters)}
van Candael bevielen mij ook niet erg; ze zongen mij vee! te
« gecompliceerd », te wild-huilend en te aanstellerig haargebed
uit, naar mijn zin. Helden-Intocht van de Vocht zelf, alhoewel
prachtig opgevat en geweldig-grootsch van dracht in de twee
eerste strofen, kon mij niet gansch doen mee-opgaan in de twee
volgende strofen, bijzonderlijk niet in de derde waarvan de
tekst toch rets heel anders wou uitzeggen dan hetgeen in de
twee vorige strofen beduid werd.
Al deed de toondichter zelf, bij de uitvoering, de diepere
innigheid der derde stroof zooveel mogelijk uitkomen door eene
verstandige vertraging, verzwaring en verzachting, toch bleek.
mij die poging niet voldoende om de tegenstelling van zin en
gevoelen te versluieren. Naar mijn gedacht moest die derde
stroof anders bewerkt worden als de twee eersten en het lied
moest dan, in de vierde, opzwaaien naarde hoogere sferen in
eene veredelde en vergeestelijkte bewerking van de grondgedachte der eerste strofen. Nu, hij kan dat als hij wiI. ..
AI de andere nummers waren prachtig (was de mengeling
van kerkelijk-mystieke en ailerfijnste wereldsche muziek oj)
den spelwijzer, die sommigen, vergetende dat de mensch uit
ziel en Iichaam bestaat, kritizeerden, voor mij niet juist een
bewijs van kiesche keuzeder stukken ?) - zoowel de stukken
van de Vocht zelf als die der andere oude en nieuwe meesters :
Palestrina, Lotti, Bach, Bizet, Morteimans, en de onbekende
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tOQndichters van muziek-juweelen als « de Herderkens », « Les
VQisins », « Au clair de la lune » enz.
Maar het mQet mij van het hart datik bDven al hetgehDDrde
de drie stukken: Het kindje bidt, I'AloueUe en de Pastorale
van de VDcht verkDDs als zijnde van het allerschDDnste wat
meHDp deze we reId ZDD-al kan te hooren krijgen.
En ik denk dal al de Hjn- en juistvoelende aanhoorders
het daarover met mij eens waren. Deze drie stukken zijn eenvoudig-weg geniaal. Ik geloof niet dat er iemand in ons land
of lOok in den vreemde iets zoo heerlijk-zuiverlijksch lOU
kunnen toondichten als deze drie' Iiederen zijn .. «Het kindje'
bid!», een alleenzang met begeleiding van klavier - men weet
watdit beduidt bij de Vocht - op een tekst van Jozef De Voght
die vol teer en volksch en echt gevoelen zit, werd v66rgedragen
dtOor Mej. Van Deun, een kind nog bijna, met een lichtjes-bevend
en uiterst teeraandoende stemmetje. Z66 eenvDudig-waar en
schoon wist Mej. Van Deun de stemming uit te drukken van
een« kindje dat bidt» dat weI niemand in de zaal zal hebben
kunHen weigeren aan dit lied de hulde van een traan. Mevrouw
Van Rooy-Warocqiers droeg lOp volmaakte wijze VODr de stukken « Ell ber~allt » op den eilaas! verfranschten tekst van den
heerlijken waalschen volksdichter NicDlas Defrecheux alsook
het heerlijk lied van MQrtelmans « Mijn lieveken, opell je deurken» (tekst van Reddingius). Doch waar zij zich verDpenbaarde
als dragende in hare keel een jubelenden leeuwerik begaafd met
het kristal-heldere geluid van den nachtegaal, dat was in
« l' Alouette» "van de Vocht, die zijn « poot » niet meer in dU
heerlijk lied kQn verbergen onder den deknaam C. Lamothe
dian in het lied « Ell Ber~ant » !
ZtOO hemelsch rein en welluidend, zoo eenvoudig-blijdzaam klDnk hare stem in dit lied dat de verzen van Gezelleals
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van zelfs in u opkwamen die hij dichtte van den Nachtegaal:
als van waterbellen
die van de daken rellen ...
van... peerlen die dansen
op een marbelstik ...

Naar zulke stem iuistert men met stomme verbazing, als
weggerukt van· de wereld, en men zou zich gaair verbeelden
dat de engeJachtige geest der muziek zelve op aarde ne~rgedaald
is onder de menschen.
EnvoJe-toi, alouette!
Guetteuse du matin, fleur vivante du sol,
Oil tu sautillais, rapide et fluette,
Prends ton vol.
Elle monte et chante, et monte
Comme un elan d'amour qui s'eleve en priant
Et du haut de l'aube, elle nous raconte
l'Orient.

Dezen heerlijken tekst zoo vol dracht en zaamgedrongen
zin, heeft de Vocht uitgewerkt in muziek met at de verfijnde
nua~ceering, diepgrondige uitdrukking van hoogeren zin en met
al de klankenweelde die men denken kan. Gij moogt gelooven
dat de zingende leeuwerik uwe ziel mee-troont naar omhoog,
udget schouwen met verrukking en zwemmen met onzeggelijke
weelde in het goddelijke, in het ware Morgenlicht, in den
hemlelschen « Orient» den Dageraad van 't Eeuwige, vreugd(fn zaligheid-uitstroomende Licht!
De zin van dit buitengewoon, ontzaglijk Lied haatde het,
en terre, in diepte en hoog betrachten, bij de wonderschOone
en fijne Tarentelle van Bizet, ook door Mevrouw Van RooyWatocqiers uitgeleeuwerikt en gevlinderd met ideaal-wel1uidend en reingegorgel en gelierelauw.
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Doch hetstuk dat de kroon spande, boyen al het heerlijke
van dien avond, was de Pastorale van deVocht.
Dit werk is de omz,etting in muziek van het dichtje van
Gezelle:
Hoort hoe die twee watetleikes
Vluchtig vlietend onder "t gers enz.

dat alreeds zulke allerfijnste taalmuziek te hooren geeft.
Enwel, deze Pastorale is een meesterstuk dat nooit meer
z3'1 vergaan !
Ik geloof niet dat men den geest, de ziel.e zelf der muziek
meer-zou kunnen benaderen dan in deze Pastorale gedaan wordt.
Zij is bewerkt als voIgt: - de sopraanstemmen zingen,
op den tekst eene melodij die door een achtstemmig gemengd
koor begeJeid wordt. Lod. de Vocht heeft mij allang gesproken
over zijn hoogen droom: aile begeleiding te doen uitvoeren
door het allerschoortste speeltuig, de menschelijke stem; dus :
geen ander orkest meer als de stem - die alles' kan zeggen en
uitdrukken, beter dan 't zij welk stoffelijk en dood instrument. ..
Met deze Pastorale heeft hij bewe:len dat zijn « droom »
kan verwezenlijkt worden.
De melodij op den: tekst zingt of eerder neuriet, kinderlijkblij en eenvoudig, doch met kinderlijkheid als van engelen,
het vrij en blijde loopen en danseJen der twee heldere waterleikes uit, terwijl de begeleiding cler mompelstemmen, hooge
·en lage, het bohbelen en babbelen van 't loopend bronnewater
«' over gers ~n over keikes «hobbel-dobbel-drets- en drevelend »
-:-: «rimpel-dimpel-donkel-dansend» - «nu alhier en dan
. aldaar » ~ op zulke volmaakte wijze nabootst dat de hoorder,
mits de riogen toe te nijpen, waarachtiggaat voelen en meenen
dlat hijhet bobbelend waterke hoort spelen !
Deze muiiek schiiderten beeldtuit,op ideaJe wijze,
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veredelde endoorvoelde natuur, in muziek omgezet; wie zoo
iets kanschrijven is een Meester, ja, een Groot~Meester,een
ingewijde in de diepste en hoogste en fijnste heimeJijkheden
der goddeJijke Toonkunst !
Ach! hadde onze Gezelle zoo iets mogen hooren, daar
ware een storm van verrukking door zijn heilige zangerziel
gevaren en hij zou bekend hebben, wat hij «Koning Nachtegaal » toezong :
't En deertmij niet, hoe oud gedaagd,
dat hij den zangprijs henendraagt,
en, vogeJ schoone,
mij rooft de dichterkroone !..,

AI had Mevrouw R. Van den Berghe het kwaad om, na
de wonderschoone zangstukken, de aandacht te boeien gedurende de rustpoozen, tochvolbracht zij eervol dit werk door
h~re fijnzinnjge voordracht, op het klavier, van eenige puikstukken van Chopin, Schumann en Vincent d'Indy.
Dit is nu mijn besluit over het jaarconcert van « 't C(£cilia~
koor» :
Zulke uitvoeringen als deze was, doen een mensch die
vatbaar is voor ware schoonheid meer goed aan zijn ziel dan
vier prachtige sermoonen van een groot predikant.
De duizend en meer toehoorders die na 'LConcertuit de
groote zaal van het Kunstverbond stroomdefl, gingen naar huis
met stille ingetogenheid en kondenmaar een woord, kort en
veelzeggend vinden, om hUnne bewondering ult te drukken :
({ wat 'n schoon Concert! » en zij sprakendat woord uit met
een still en eerbied als van iets heiligs.
En daarom heet ik zulk zangfeest een openbaring van
Christene Kunst, omdat het ons meer ingekeerd maakt, dus
Christelijker, ernstiger en vromer, zeUs al zijn er stukken bij als
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Au clair de la tune» - en anderen die wereldsche en luchtige gevoelens weten te veredelen door hun zuiverlijke
schoonheid.
Ikheb met vreugde verno men dat de aandacht van veet
ernstig-nadenkende menschen uit aile kampen der politieke
partijen eindelijk getrokken en gevestigd werd op het Creciliakoor van Antwerpen, en dat zij dat koor nu houden voor wat
het is : eene groote, niet aIleen Antwerpsche, maar nationale
kracht tot opbeuring en veredeling van ons Yolk dat deze
opbeuring en veredeling meer dan ooit zoo noodig heeft als
brood. Zullen Antwerpens «vroede Vaders » - zal 's Lands
Regeering die somtijds blijk geeft van inzicht in de hooge,
zedeJijke noodwendigheden van ons yolk, zullen zij het midde~
weten aan te wenden om dit koor te helpen schoonheid gooien
over het Land? Ik hoop het en wensch het uitterherte.
Terwijl ik dit schrijf, verneem ik van aile kanten den
uitbundigen lof dien het Concert door de Vocht met zijne
Creciliavrienden in het PJantijn-Museum gegeven, verworven
heeft.
'
Toen hij de partituren der zestiende- en zeventiende
« mwziek-reuzen » - want zoo noemdehij hen met diepe overtuiging - aan 't bestudeerenwas, die moesten ten gehoore
gebracht en veropenbaard worden op de PJantijnfeesten, voorspelde hij mij eene uitvoering die ideaal schoon zou zijn.
Ik heb ze eilaas! niet kunnen bijwonen, doch het bJijkt
dat hij gelijk gehaald heeft, wat ik overigens weI verwachtte.
Zoo ik ook vernam, werd van het Creciliakoor eene uitvoering dier stukken gevraagd te Brussel, waar nu de van
Eycken en Bouts aan 't zegepralen zijn en herboren Licht van
Christene Schoonheid over ons Land verspreiden ...
Ooed heil, man, met uwe zangers ~n zangeressen! Dan
«
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komt Parijs, zoo 't schijnt, en de wereld zal daarna wei meer
hOOTen van de « Chorale Crecilia » en haar prachtigen leiderJ
en ons dierbaar Landje zal nog fierder mogen zijn op zijn edel
zangersbent dan de Ukra"iners en de Noren op de hunne ....
Fiat!

Van de muziek der klanken naar de muziek der kleuren en
deT lijnen loopt een geleidelijke overgang, Want mannen als
lEdward Steyaert, Karel Thetinissen en Renaat Housiaux zijn
ook muziekanten : zij zingen hun kleurenlied op den notenbalk
van 't zevenvoudig zonnelicht en op de maten der schoone Hjn !
Edward Steyaert, dien ik over drie, vier maand nog niet
kende, nu begroet ik u als den grootmeester der glasschilderkunst in ons land!
Gij zet, met groote eere, de roemrijke oorije voort van
OIlze wonderbare glasschiJders der oude tijden, die een weerglans van 'tHemelsch Licht wisten te vangen en te vestigen
lin de jubelende ramen onzer kathedralen en tempels.
Zoo de Heer u gezondheid en lang leven schenkt, en zoo
diegenen, die 't aangaat, uwe kunst weten te waardeeren naar
verdiende mate, gaat gij onze nieuwe of uit hare puinen verrijzende kerken tooien met eene rij van. meesterstukken der
g]asschiIderkunst, die, eeuwen lang, ons christen volk van
Belgenland zullen verblijden en omhoogwenken met onweerstaanbaar gebaar.
« Voor Gods Huis en kan er niets schoon genoeg zijn » legdet gij mij, toen ik mijne diepe bewondering uitsprak over
uw werk ...
Gij volbrengt dat werk voorvast al biddende en al beschouwende de Goddelijke Mysteries met het bern inn end
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geloof en de verrukking van een middeJeeuwer, terwijJ uwe
kunstveerdige hand al de geheimen en vondsten der moderne
teehniek weet aan te wenden om sehoonheid te scheppen van
onzen Hjd en voor aile tijden ...
Oeh ja ! iemand als gij moest er koinen om, eerbiediglijk,
aan de schoonheid der ehristene geheimenissen, de hulde der
nieuwe tijden te brengen, iemand met een levend en diep geloof,
iemand met Liefde !
Was de mangel aan Geloof en aan Liefde niet de oorzaak
dat er, in de laatste eeuw, zoo weitlig geleverd werd dat ehristene kunst mocht heeten ?
Edward Steyaert, uw werk is christene kun:)t, 't is een
Apostelwerk van dezen tijd, het zal al 't ellel1dig fabriekgeknoei
dat zoo vele kerken onteert, doen deinzen, en beschaamd maken
!hen die het dierven brengen in Gods Huis.
Uwe heiligen zijn geene onhebbelijke plagiaten van die
der middeleeuwen, gelijk wij er eilaas! zooveeJ te dulden
kregen met al de onbeholpene stijfheid en de afstootelijke'
graatmagere gestalten en wezens, door een snulachtig pedantism er in behouden, die bij vele kunstenaars van vaar de
Renaissance hun te kort aan techniek beschuldigden, en er
niet in den glans van mystieken zin en haast bovennatuurlijk
zieleschoon, dat die geloovige en beminnende kinderen del'
middeleeuwen in hun werk wisten te leggen, dit werk daardoor
zao veredelend en verheffend, dat men hunne onbeholpenheid
bijna zou gaan prijzen, omdat zij het hoogere schoone zoo
heerlijk Iiet er in triomfeeren.
Neen, uwe heiligen zijn levende typen van schoone men~
scheUjkheid doorstraald met hemelsehoon, veredeld met al den
verneembaren glans die de heiligheid op een menschelijk wezen
kan te weeg brengen.
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Ik zag oJ> uwe kartons drie verschiliige' voorstellirigen van
·den H.Jozef: cnwel, ik durf beweren dat nog niemand, v66r U,
den greoten, eenvoudigen, stillen,nadenkenden getuige def
:zoetste geheimenissen van het menschgeworden Woord Gods,'
.zoo diep heeft begrepen en zoo heerlijk-waar heeft uitgebeeld.
En .uwe Lieve-Vrouwenvoorstellingen, die ideale beeltenissen der kinderlijk-reine Maagd met de "groote, zeediepe
-droomoogen, dragetide op haren schoot of houdende in de
·armen het goddelijk-schoon Kind, of der triomfclntelijke Koningin van hemel en aarde, behoudende onder al de staatsie
-der prachtgewadert en der juweelenweelde de uitdrukking van
-onzeggelljkemoeder-goedheid en -Hefde, och ! zij I~ven.,. als in
levenden lijve, en zij verrukken 'ons door iI< weet niet welke
in-natuurlijke houding en wezenswaarheid, waarop tevens'de
,hoogere glans Jigt van het bovennatuurlijke leven dat geent
werd op Haar die « (is) van de wereld »
de vlekkelooze bloem !...
Wat zal ik zeggen over de heerlijke, vclste lijnen uwer
teekening of over dekoninkliJke prac~t tiwer kleuren.?
Ik zag op de ten to on stelling maar een .enkel op glas uitgewerkt stuk, uwen H. LOdewijk van Frankrijk. De uiterstfiJne
tinten van dit raam, doorschenen eh gekoosd door 't zonnelicht
.ciat vooral de goudbl~nde, ernstige entoch goedige gelaatstrekken van den heiligen koning verhief tot cen bovenllatuurlijkschoon, hemelsch-rein en zalig wezen, deed mij verzuchteri:
« ach ! mocht ik zijne aanbidding der Koriingen, zijn geboorte
-Christi, zijne Hemelkoningin en al 't andere ook zoo eens zien
leven in 't aldoorstralend en verheerlijkend zonnelictit,' mii
dunkt dat ikiets van den Hemel zelf zoir te a(inschouwen
ikrijgen! »
Ik zal nooit meer ver.geten de heerHjke verschijning van
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uwen engel Gabriel, denschoonen hemeiprins met deafsiroomende weelde van blond haar tot over den lang- en plechtig
slependen mantel vanzijde engoud, bepoeierd metal de
heerlijkste schakeeringen van edelsteenen, schooner en glanzender nog dan de groengouden en lichtblauwe en bronsgele:
oogenvaneen pauwenstaart, den Boodschapper der hoogste
Tijding die God ooH aan de wereld brengen deed en wiens zoo>
edelen heimelijk-sprekend hand- en voetgebaar het diep Mysterie dat hlj gaat veropenbaren metal zijne ontzachelijke·
grootheid laat vermoeden !
Ja, gelijkhij daar uitgebeeld staat, zoo moet ongeveer
zijne glanzeride verschijning het celleken der Maagd beschenen·
en bestraald hebben ... , en schooner kan men ze, dunkt mij,.
zich nietverbeelden .. .
En ik schrijf de vluchtige aanteekeningen af, die ik met
bevende hand op mijn notaboekje potloodde, terwijl ik mijne·
verrukte pogen Iiet weiden over uwe kartons. De Cardinaal...
Ja,'t is zijn wezen, dragende het merk van vernuft en van
bovenaardsche verheffing waarmede hetde eeuwen door zal:
stralen ... Zijn heilige Patroon, S. Desiderius met hoogpriesterlijken kromstaf en mijter en het ontzachelijk baard-wezen als,
van een reus, houdt de wacht over zijn geknielden beschermeling met het fijne, hooge peins-wezen· van een modernen asceet
vol meewarige goedheid, wiens oogen, half-gebroken, zou men·
zeggen door de diepte der beschouwing en door ootmoedige'
verrukking-in-Iiefde, gansch de ziel van onzen grooten Kerkvoogd schijnen te dragen ... En dat prachtig rood van mutsken
en mantel, rood als het schoone levende bloed.van .cen bloedgetuige,zijn koninklijke majesteit en weeldeherhalend in de draperijen van het gulden lichtgebouw dat de gestalten der twee:
hoogepriesters bevat. .. Wateen monument vanonien Cardinaal!'
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De Orie Koningen .... twee maal... Wat 'n rijkdom van
kleuren ... wat edele schoone typen van Koningen metfijnl!
punt-baarden, gelijk het volk zich de oude koningen voorsteit, en met mantels van goud en brocaat wier plooien zoo
grootsch en rijkelijk-zwaar vall en en slepen over schoone
bloemekens !
Welke gratie inrlie Lieve-Vrouwewezens en-houdingen !..
Elk uwer wezens is een persoonlijkheid ... Men lOU ze herkennen op straat! Wat breeden zwaai der groote lijnen en wat
,kantfijn afgewerkte der minste bijlOnderheden 'nochtans ... en
welke kleurenweelde van zinnebeeldige, prachtigelptoemen en
juweelen !.. » En dan « ... die wonderbare voorstelling vanhet
H. Hart! Kan men meer goddelijk menschenkind droomen als
dien Christus met de gouden tarwekleur over het jong doch
hoogst-mannelijk breed-ovaal koningsgelaat, wiens bruinz.varte
Hetde-oogen, rechtdoor, de heele wereld bezien en willen
omvatten, wiens hoofd de ontzachelijke tiaar torscht, wiens
hand den lOnneschepter voert, wiens boezem, versierd is (als
of het een kostbare spang ware) met een symbolisch Hart vol
mystieken zin en om wiens gestaite de roodzijden mantel, met
matgeel goud doorweven en doorstreept, - zoo echte zijde
dat men er lOU gaan aan voelen - in zwierige maar toch statige
plooien en lijnen golft, als de vorstelijke omhulling van den
eeuwig-jongen Liefde-Koning !.. »
t: En de Kruisberg,
die den ken doet, met zijne rijen van
omringende heiligen zoo schoon aan de van Eycken zelf; en'
de H. Barbara met haar wondere kleederenpracht en de paradijsachtige bloemenweelde rondom ha(!,r ; de Sint Jan met zijn
wezen dat in den oorsprong zelf van het Woord gekeken heeft,
den keizerlijken arend die de zon bestaart en de vluchtende,
monsterachtige, donkere vleermuis del' hetle nevensen aanzijds
«
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hem ... » oeh ! wat is dat alles toch schoon en nieuw en edel:
en heilig en kunstig !
Edward Steyaert, gij hebt weer orttdekt dat men, met
kunst, zonnelicht en braos glas het best den Hemel kan weerspiegel en op aarde in die heilige gebouwen waar de Hemel het
mees! en het duidelijkst tot ons wil spreken ...
Ik gave geerne gansehe kerken - hoopen steen - van
dezen tijd voor een glasraam van u ...
En wie begrijpen kan en mij niet wi! gelooven, ga maar
eens zien naar hetgeen gij gemaakt hebt of scheppende zijt,
en hi] zal overtuigd worden, en hij zal u bijhalen om in zijn
kerk iets ie stell en dat aan zijn volk en aan hunne verste
naneven, eeuwen lang, zal spreken, ja, zingen van de Sehoonheid van Gods heimelijkheden.
Na den Bruggeling, het bevoorrecht ldnd der oude mystieke stad van schoonheid en geloof, groet ik U, mijn ouden
vriend en gouwgenoot, Karel Theunissen, U stillen, fijnen,
blauwoogigen droomer der oneindige Kempisehe heide !
Over meer dan twintig jaar mocht ik uw opkomenden.
bloei, als schilder, begroeten met Hefde en. met fierheid.
Doch gij zijt zoo bloo en zoo bedeesd, zoo wars van allen,
lof of ruchtbaarheid die niet uit uw werk zelf geboren worden,.
dat velen die nochtans willen weten wat er hier, op kunstgehied omgaat, amper uwen naam weten te noemen; want gij hebt
nooH of noait uw penseel verlaagd tot het uitbeelden van eenige:
<: verergernis des vleesches ». noeh en bewoogt gij ooit een
gaz.etten~kritiekers pep, met geld of sqhilderijtjes, om uwen
naamte verheffen neven de namen van hen die 't mono pool
der g~zeHen-beroemdhejdgekregen~f ~ekocht hebben, ~n
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waarvan men de reeks van buiten kent en gedrukt ziet bij elke
tentoonstelling, waar onze wufte wereld zich gaat vergasten
aan 't aas dat haar wordtopgediend ...
Doch veie, stille, fijnzieJige menschen, wier getal elk jaar
aangroeit, kennen en beminnen uw eerlijk, gezond en zuiverlijk
kunstwerk, zij houden er danig aan eenige uwer stukken te
bezitten en te genieten, en door hun stille schoonheid die niet
'verslijt, hun huis te verblijden en hun hart te voeden ... AI en.
wilt gij nooit groot-doen noch verbluffen, waar enecht en
oprecht zijt gij altijd. Stille, fijne poezij, die men langzamerhand
teert begrijpen en waardeeren, licht zachtjes op uit elk uwer
landschappen, binnenhuisjes en portretten, doch boven alles
weet gij te verh~erlijken reine, gezonde lucht der welriekende
heide, de diepe, Iichtblauwe hemels van het onafzienbaar
Kempeniand met zijne heimelijke verten vol melancholie en
stille, eenvoudige aanbidding !. ..
, En waar giL in diepen eenvoud, ootmoedige menschkens
derKempen uitbeeldt in hun lief en leed, krijgen uwe tafereelen
zeer dikwijls de synthetische dracht van een symbool, niet dat
gij daar bewust naar trachttet, doch omdat zij zoo echt en zoo
ziele-waar, zoo diep doorvoeld en doorkeken zijn.
Ik houd u al lang, in stille overtuiging, voor onzen Israels,
doch met nog meer waarheid en minder romantisme dan bij
den grooten Hollandschen schilder.
Uwe kleur, dikwijls eenig-fijn, bijzonderlijk in uwe boomen en luchten, is altijd van eene voornaamheid die doet
denken, niet aan schetter-schitterendklatergoud en valschen
ede\steen, doch aan rijkeJijken goudgJans die bescheiden blijft
en aan echte juweelen met stH en adeJijk geflonker.
'*

In de tentoonstelling der «Aeolian-zaal » te Brussel, waren
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eenige tafereelen van Karel Theunissen te zien, die bij hem een
nieuw stadium in zijn werk la,ten vermoeden, en die getuigen
dat hij, de bescheiden kunstenaar, ook weI bekwaam is om
grootsche werken op te vatten en uit te yoeren, die met eere
mogen rang nemen onder hetgeen men «historische» schilderijen heet.
Z66 bijv. zijn nog maar in een (zeer uitgewerkte) schets
bewerkt stuk : «Jezus verdrijft de koopli~ uit den tempel ».
De wrekende, alles-overheerschende gestalte van den
verontweerdigden God-Mensch, in 't bloedrood kleed der
straffende Rechtersmacht, den zwaaienden dreig-arm hoogverheven boven de ellendige bende der schachelaars die holderde-bolder vluchten en wegduiken voor Zijn sjssende geeselroe
en Zijnen verontweerdigden oogslag, doet zoo· echt en waar
aan, dat men niet verwonderd is de joodsche schachelaars en
smouzen te zien grijpen naar hun zeer moderne hooge maar
wat ingeduikte buis-hoeden en ze, zoo waar, voor zeep-barons
en oorlogs-echels der laatste iaren en, dagen her kent, di~ de
Rechter van aile tijden aan 't straffen is. En hoe wemelend van
leven, dat krioelend volk, rondstuivende als een bende verschrikte musschen door het grootsch-opgevat tempelgebouw
- de Beurs eener groote handelsstad? - en hollende eene
rumoerige marktplaats op die zeer veel doet denken aan de
groote markt van Brussel met hare heerlijke vierkante rij van
prachtgebouwen.
Als Karel Theunissen deze schets wil afwerken in eeoe
uitvoering zoo verre mogelijk gedreven - en dat kim hij zalllij onze gemeenschappelijke galerij van schilderijen· een
meesterstuk leveren daf zijn naam zal vereeuwigen als van den
wrekenden vertolker van een der tragiekste schande-toestanden
van onzen tijd.
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, . V~etzoeter en zachter - dus ineer in tijnen aard ~ doet
lIetliefelijk tafereel aan: « de Meikoningin».
.:
Eene zuiverlijkt Maagdihet bruingouden haarvloed, is
gezeten op eene verhevenegraszode vol gesprietef van reine
Meibloemekens, met vOOr haar, devoot-simpel'enkinderlijk
gebogen of geknield, eene groep kinderen die I-iaar komt
groeten en vereeren li:i~t kinderlijk vertrouwen.
Deze paradijsachtige groep heeft voor achtergrond eene
achteruit-diepende welf-haag van, bloeiende roi.efaars, die·
doodloopt in een droom-Iandschap, 'n hemelsche stad m~t
blauwe en roode tempel- en paleiSkoepelsonder )ihjne, zeer-·
doorschijnende en doorzonde lenteluchL
Oit tafereel doet zoo reinaan, dat men het geerne zou
zien reinheid en vreugde preeken in .. een kerk waar men. de:.
Meimaand viert ...
Zijne Sinte-Ludgardis, de opgetogen gestalte voor den
gek~4isten Zaligmaker strekkende in een gebaar van hoog-·
.heilfge Hefde die den gekruiste wil omhelzen, en met als achtergrond dat diep-ingetogen, overoud en mystiek Aldeney~ker
kerkS.ke, is een stukvan hooge, christelijke schoon'beid en
stillen glans ...
Van den «gewonen» Theunissen, dien men dadelijk
her kent als men zijn werk aantreft, waren te zien eenige puik-·
stukken als de bloeiendehagedoorn-booth, wooderschoon,
ontvangende en weerkaatsende.in stille,.blijde weelde, op zijn
blozenden bloementrossentooi; het blozen van het zinkend,.
avond-zonnelicht ; een besneeuwde wintertuin, wiens doodschl1eid zachtjes belicht word! en get roost door matte en winterzwakke zon,' en toch zoo heimelijk~iacht aandoet; zijne
bloeiend-gezonde, bruingebrande Kempehsche melkster met den,
rooden jak, te midden der weJige koeien, waarop gouden Ucht
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valt door de opene staldeur ; zijne tragi eke bui- en onweers~
wolk over het prachtig, te vroeg-bloeiend lenteland, kruiend
als een dreigend gevaarte van onheil en vernieling.
Er waren ook eenige zijner fijne akwarellen, waarin Theunissen z66 kunstig met de waterverwen omgaat, dat hij de
malschheid der olieverwe bereikt en tevens de zuivere kleur
der akwarel. ..
Goedheil, Karel Theunissen, nu gij in;t veie land van
Brabant huist, doch blijf uwe Kempen getrouw, want gij zijt
haar groote schilder!
Renaat Housiaux, de jonge bouwmeester die zeer eigenaardige en gezonde nieuwe gedachten heeft, volledigde den
trits der knappe Meesters die het aandierven, met hun dneen,
zonder steun of reklaam, neven de « beruchte» tentoonstelling
van « Art chretien» op te komen en te toonen wat zij verstaan
door « christene kuns! ».
Van Housiaux was er te zien de «maquette» schoon gekleurd, van het nleuwe kerkske met een pastorij erneven
«St Pauluskerk te Sint-Pieters-Woluwe» dat hij gaat bouwen.
Deze v66rworp, vol stillen vree en zalige rustigheid, met
gansch-nieuwe vormen van ramen, deuren en gewelven, deed
waarlijk zeer lief en vriendeJijk aan en ik verwacht dat Housiaux,
in dieeigenaardige Woluwe-streek zoo groen en zoo in-vreedzaam, een wer'k gaat uitvoeren dat er gansch op zijn pJaats
zal zijn.
Doch. ik w.eetteweinig af van bouwkunst om. te dttrven
oordeelenover de \\leerde van de zoo nieuwe opvattingen van
<ie.zen .bouwmeester en, ik zou zijn werkeens eerst willen
gezlen hebben in het midden waarvoor het bestemd is.
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R. Housiauxliet ook een waar prachtstuk van koperen
godslamp zie£). , waarvan de edele snee en vormen verrukkelijkschoon waren, alsool{ andere zeer merkweerdige v66rwerpen
van ornamentiek kerkewerk.
Ik hoop dat de drij kunstbroeders, die zoo fier en met
zulken ernstigen bijval getuigenis aflegden van hun buitengewoon kunnen, ons tegen 't jaar zullen verblijden met zoo
niet schooner, dan toch weer nieuw engewichtigwerk.Mochten
drij mannen als dezen zijn eens een kerk bouwerien tooien
naar hun gedacht, 0, wat zouden we iets heerlijks zien in
ons land!
AUG. CUPPENS.

AARTSV ADER ABRAHAM.
Vidlt et gavisus est.
Aartsvader Abraham ten laatste zijner dagen ....
Hij was een man geweestweleer gelijk een boom,
die struisch en sterk den hemel schijnt te kunnen schragen.
Nu sleepte Jangs den grond, de vuil bestoven zoom
van 't kleed, dat vroeger pas tot aan de knieen daalde.
Nu was de staf, weleer een speeldihg in zijn hand,
een zware mast, waarop hij leunde, die ten trede faalde.
De schaduw, die voorheen naast hem ging over 't land,
had wijleneer zijn kudden kunnen overlommeren ;
nu kroop zij krom naast hem, die , buigend naar den grond,
den last van zoo vee I jaren droeg en zooveel kommeren.
Verouderd hooi geleek zijn baard , waarvan zijn mond,
zijn tandeloos gebit de taaie pijlen ~aalde ....
Oho, wat duurt hMllang het leven !van een mensch,
voOral 'wanneer het is een steeds te!rug herhaalde
verwachten der vervulIing van een~elfden wensch.
Zoo was 't voor Abraham; want eejI was zijn begeren,
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en heel zijn leven lag in dit begeren in :
den dag te zien, den grooten Dag, de Komst des Heeren.
AI wat niet datwas had voor Abraham geen zin ! --;Zoo was dan Abraham ten laatste zijner dagen.
Graag zocht hij plaatsen op,waar 't eenzaam was en stiI.
Daar ging hii, niet gezien tenzij door Jahwe, Idagen,
dat zijn oud hart zoo vreemd, zoo ledig was en kil.
« Zal ik dan steryen, Heer, en niet uw Heil aanschouwen ?
Laat mij mijn Heiland zien,mijn Hoop, mijn Albetrouwen! »
Zoo ging zijn oude klacht.
Eens bleef hij starend staan.
Wat zag hij dan zoo blij, dat hij naar !ijf en leden
weer vaardig stond gelijk een dartel schapenjong,
dat ruggegraat en nek weer overeinde reden ;
dat frisch rood bloed hem in de vale wangen sprong?
o Abraham, wat zien, wat zien uw gensteroogen ?
Wat houdt gij zoo den staf gelijk een zegevlag?
Hij staart, hij staart als in een waanzin opgetogen :
hij staart en stoot den kreet: Ik zag, God, uwen Dag !
Hij plofte neer !. ..
En toen daar een te naargang kwam,
en liggen vond het Iijk van Abraham,
viel hij vaar 't lijk eerbiedig neer,
en zei : Voorwaar, die Doode zag den. Heer.
1919.

JAN HAMMENECKER.

SARA '5 'lONTVOERING. (Symbool).

Aartsvader Abraham voert door Egypte's weiden
zijn trage kudden voort naar Sarli's paviJjoen.
Hij droomt aan haar en hoe ze blij hem moet verbeiden
:met haren Sara-Iach en haren.zachten zoen.
Wat geeft het hem te we/en dat zijn vele dieren
een konjngsrijkdom zijn, dien Pharao begeert?
Hij schonk die -gaarne weg voor enkele denieren
zoo 'them 't behouden gold der, vrouw hem alles weerd . Hij vreesde zoo, te morgen nog, des konings knapen,
die rond de tent, waarttit het lied der bJijde klonk,
waareerden veel te lang !... Was't om deli buit te kapen ,
die Pharao - reeds vroeger- argloos tegenblonk? .
« Zeg, Sara, noem u slechts mijn nieht. '( Mocht u berouwen
te zeggen dat gij zijt de vroUw van Abraham.
]k ken dien Pharao belust op anderevlOuwen .
J-lij mocht u schandig schaken, u, mijn argloos lam! •
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Met dezen raad was angstig Abraham vertrokken ;
,doch nu zijn kudde door het avondpurperen waadt,
nu dauw van vrede kleeft van zachte yacht en vlokken,
gaat Ab raham gerust. een glimlach op 't gelaat.
£ilaas hij ziet van verre een vrouwe medesleuren :
zijn vrouw, zijn Sara vast ! Hij ziet 't Egypti-sch volk
-en midden onder hen de bonte kleederkleuren,
,die Sara draagt, verdwijnen ginds in stafgewolk.
Hij ijlt vooruit, voorbij zijn trippelende kudden,
en schreeuwt zoo luid dat 't land alom aan 'tbauwen staat,
'dal lam en ooi vol huiveringe staan te schudden,
-en 't jongste troetellam verweesd te blaken staat.
« Waar, waar is Sara? Spreekt ! Vlug ! Spreekt, gij bleeke knechten.>
Gij zijt me niet ontvoerd : mijn vrouw, mijn Sara weI ! .. ~ •
- Och, Meester, straf ons niet : wij wilden allen vechten,
'Wij zweren 't : overmacht aileen behaalde 't spel.

'Och, overmacht, 't is waar! De Pharao is koning !. ..
Help Gij me, jahwe, Gii, die, die bovenmachtig zijt.
Geef Sara mij terug, de "parel mijner woning.
(Jod, ik vertrouw op U, 'nu, zoo ten allen tljd!

DE ZIEL.
Ik weene : want de vrede
werd uit mijn hart geroofd.
Ik treure, waar ik trede,
met nederhangend hoofd.
God, waarom mij vereeren
met Vree, den rijksten schat,
zoo niet terug mag keeren
't een, 't eene dat ik had.
Die vrede kon mij binden
aan U zoo vast, zoo vast!
Mag ik die niet hervinden,
dan isuw wet me last!
Nu loop ik droef te staren
op mijn verlatenheid,
een lam, dat dorre bliiren
en kou en honger weidt.
o God, die Vredelanden
aan Israel belooft,
ik hef naar u mijn handen
en mijn deemoedig hocifd.
Neem mij ten wei den mede
waarin ik grazen mag
weer mil .. e malsche vrede
onder uw oogen, onder uw lach.
JAN HAMMENECKER.

DE VLAAMSCHE VOLKS=
JONGEN IN OORLOGSTIJD

Het hart van een volk is een bron van geestdriftige liefde en
reine offervaardigheid. De geschiedenis der eeuwen levert ons
het grondige bewijs. Beperken we ons tot de menschen <'1van
eigen bloede: de Vlamingen. Het zal wei niet noodzakelijk
wezen U hier de geestelijke evolutie van ons volk teherhalen.
Het wareeen pijnlijke herinnering voor mij en een beJeediging
vOor U, mi(sgaders het butten 't beluik reikt van mijne opdracht.
Ik wil U de bloem van dat volk in de branding der bittere
obrlogsjaren toonen.
Gij weet nog allen hoe het er is toegegaan, wanneer de
vertegenwoordiger van de Duitsche Regeering het ultimatum
te Brussel overhandigd had en onze jonge vorst her akkoordje
weigerde, waarop de centrale mogendheden het met Belgie
wilden gooien.
De weigering leidde tot een wederzijdsche oorlogsverklaring. Heel her land door, werden de noddklokken geluid:
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'tGraniet van belforten en torens zinderde. De hemelen trilden
van 't wanhopige brons. Over de aarde rolde de weergalm van
klikklakkende wapens en korte afscheidsgroeten. In 't Oosten
verstierf de stormpas d~r oprukkende legioenen. En met het
geknal der eerste schoten beten de eerste mannen in 't zand.
Ondertusschen vierde de waanzinnige menigte haar wraaklust bot op de in 't land gevestigde vijanden. In de voorste
rangen der beeldstormers begon de verbolgen volksjongen zijn
militaire loopbaan. DadeJijk was hij te onderscheiden van
't janhagel, dat het vaderlandsch traktaa.kje te baat nam, om
ongestoord te plunderen. Hij zwaaide de nationaal-symbolische
kleuren op een papieren vlaggetje en riep: « Leve de Koning! »
en « Weg met de dwillgelanden! in een adem door. Toen de
furie van 't gepeupeJ uitgeflakkerd was vatte de volksjongen
vuur voor het militair·dekoratieve machtsvertoon. Op den doortocht van drie piotten en een paardenkop brouwde zijn verbeelding een heraldieke legende. De gefantazeerde snelberichten
der eerste schermutselingen aan de grens, onthaalde hij op een
Braban<;onne zonder woorden. De schending van ons grondgebied en de gewetensvolle verdediging der versterkte stelling
Luik verwekten bellen van aartsvaderlijken trots in zijn gistend
. bloed. Toen Vorst Albert zijn onderdanen aanmaande zich
vrijwillig te laten inlijven bij het veld leger, besloot hij dan
ook, onmiddellijkgehoor te geven aan den pathetischen oproep.
NooH te voren had hij gedweept met regimentsvaandels en
officierenshako's. De lezing van « De Loteling » in oude
afleveringen, had hem zelfs een nare impressie in 't gemoed
geprent, en zijn afkeer voor de getralied¢ vensters der plaatseJijke kazerne nog aangewakkerd. Over dit aUes filozofeerde
hij thans niet meer. HiJ herleidde de invasie tot een thema van
simpele logika: een vreemde drong in huis en dreigde zijn
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verwanten te wurgen. Het was zijn plicht den overweldiger
te verdrijven. Groote zaken had hij niet af te handelen v66r
zijn vertrek: moeder schudde haar spaarpot in een Iinnen
buideJtje, dat hij op zijn borst hing, knoopte een geboterd
brood in zijn rooden zakdoek, naaide ongemerkt een amulette in
de voedering van zijn jas, deed hem beloven voorzichtig te zijn
in 't gevaar, dikwijls te schrijven en omhelsde hem met
betraand gelaat. Luchtig stapte hij op; zijn vaarwel waseen
kwinkslag. Aan 't hoekje van de straat draaide hij zich nog eens
om, wuifde met de muts, omvademde met een blik vol dankbaarheid de straat waar hij een stuk van zijn vrije jeugd
versleten en lange jaren de kornuiten van zijn kaJiber naar de
Kroon gestoken had, in het bedrijven van kattekwaad en waagl1alzerijen, tot ergernis der fatsoenlijke geburen.
Zijn meisje, dat hij den vorigen avond nag in een danker
achterpoortje trouw gezworen en gekust had, deed hij door
bemiddeling van een makker groeten. Hij verkoos haar afwezigheid op dit beslissend oogenbJik, om de pomperijen van den
duivel en de bekoringdes vleezen te ontwijken .
. Denzelfden dag nog ontscheept hij in het depot op zijn
vrijgeleide aangeduid. Hij wordt er door een ongelikten brombeer verwelkomd, in een taal, waarvan hij geen sikkepit snapt.
Zijn kruisvaart vangt aan. Op een drafje heeft hij twintig
bureelen bezocht waar men hem overal even vriendeJijk bejegent. Hij verliest echter geen moed. Twintig maal wordt hij
afgemeten. Voor de eerste maal verneemt hij, dat hij grijze
oogen heeft, blond haal', een rechten neus, een middelmatigen
mond, een scherpe kin. Zijn zakspiegeltje logenstraft dit offieleele konterfeitsel weI een tikje, doch meteen leert hij, dat in
het leger, de hoogste in graad, steeds onfeilbaar is. Hij heeft
zoo dikwijls het uiHreksel van zijn burgerlijken stand moeten
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herhalen, dat hij Op een einde twijfelt, of er geen ander schepsel
in zijn vel steekt. De eerste formaliteiten zijti vervuld : hij wordt
in de groote broederschap opgenomen. Met een dozijn andere
vrijwilligers wordt hij ingepikt door een korporaaltje dat pas
uit de korte broek geschud is. Zijn persoonlijke vrijheid krijgt
een eerste kreuk: hij moet op stap marcheeren, naar het tempo
dat zijn groene kornak aanduidt. De reis en de burokratische
wisselvalligheden hebben hem afgetobd. Hij verlangt naar rust.
Hij derikt aan een bed; een natte, magere bussel stroo, op de
schelf van een boerderij, wordt hem toegewezen. Deksel?vraagt
hij. Hetkorporaaitje grinnikt: « Trek je plan! » Het lakonieke
antwoord treft hem als een stomp in demaagstreek. Wanneer
hij 's anderendaagseen minuutje te laat aandel} koffieketel
verschijnt en met. verwondering vaststeit, dat er geen druppel
vocht meer overschiet, ontvangt hij van zijn gegalonneerden
leermeester hetzelfde antwoord. Nu is hij geleerd. Het plannen~
trekken wordt een der voornaamste evangelie's van zijn nieuw
geloof. Hij verzaakt zekere nuttelooze gevoelens: schaamte,
eerlijkheid. Zljn eerste straf is het gevolg van zijn open hartigheid. Wat later ondervindt hij, dat vrijheidsprinciepen heel
relatief dienen opgevat. Van Iieverlede wijzigt hij de moraal
welke v66r Dogst 1914 onder de beschaafde lui ingeburgerd
was. Hij weert aile persoonlijkheiden gebruikt nog enkel
initiatief waar het in zijn kraam past zonder de militaire overleveringen te schaden.
Met hem gaat het als met Samsom, den reus: heeft de
kapper zijn lokken afgeknipt, dan voelt hij dat ook zijn
macht als individu gekortwiekt is. Hij wordt -in een plunje
gefoefeld waarin hij verloren zinkt. In de rangen, naast zijn
kamaraden, is hij nu een welkdanig stamnummer, dat aile
soldaten in een groote familie vereenigt en enkel gewaardeerd
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wordt, volgens het aantal pondkanonnenvleesch, dat het
vertegenwoordigt. Zijn geestdrift koelt wei een beetje, doch hij
staat in den tredmolen. Heel de familie heeft hem reeds bezocht;
op zijn uniform is hij fier omdat de heIden ook van dat laken
een broek dragen. In de brieven welke hij naar huis schrijft,
rept hij gcen sijs van zijn ontgoochelingen: voorarme menschen is het ieven toch maar een weg naar den dood.Op het
oefenplein maakt hij kennis met den woordenschat van korporaals en officieren. Dage\ijks heeft hij een overzicht op het
gamma def Fransche vloeken,schimpnamen en strafbepaJingen.
Hij zeit debuteert in de taal onzer zuiderburen met een koHektie
scheldtitels en pornografische uitdrukkingen.
De dagbladventers kraaien om de uur een nieuwe viktorie
der 8elgische troepen uit. We zegevieren z66 lang, tot heelhet
drilkamp op den hort gaan moet. De vlucht naar Egypte,
getoetst aan de rethoriek der kranten, stemt den volksjongen
tot nadenken. Voortaan zal hij nog enkel met wantrouwen de
overwinningsbulletijnen aanvaarden. Hij zwerft met de dommelende kudde van dorp tot dorp, van stad tot stad. Vroeger
heeft hij nooit den torcn van zijn geboortegrond uit het oog
verloren ; nu reist hij door onbekende streken waar het uitzicht
der landschappen en der bevolking van zijn gewone panorama's
verschilt. Altijd verder, altijd verder, trekt hij. Eten en rust
worden bijzaak. En wanneer hij na dagen hotsebotsen en vaart
in veilige haven't anker uitwerpt, geeft hij zich eerst rekenschap
van den werkelijken toestand. Het land zijner \iefde Jigt ver
achter hem. Hij is een banneling. Iedere rechtstreeksche verbinding met wie hij bemint is afgesprongen. En dan is het, of
er diepin hem iets opborreJt - een verlangen naar bekende
wezens en dingen. Den eersten nacht weI ken hij in het vreemde
land slapeloos doorbrengt weent hij in stilte, met gesmoorde

224

DE VLAAMSCHE VOLI<SjONOEN

snikjes. Spoedig weet hij zijn gemoed te pantseren. Hij verkropt
zijn leed. De dagelijksche oefeningen op het plein; de avond~
wandelingen in het -garnizoenstadje breken . de monotonie van
hettijdverloop. Van Iieverlede vertrouwt hij zich met de exotieke
omgeving. De frissche gratie der meisjes van de streek verleiden
hem tot amoereuze interludii~n, die enkel episodisch blijven en
hij later verontsehuldigen zal, door zijn spontanen studielust.
Doeh het garnizoenleven verveelt hem. Hij heeft zieh nu
bekwaamd in het hanteeren der wapens. Hij wi! heen naar de
loopgraven, waar hij zijn militaire kundigheden in praktijk
stell en kan. Hij heeft zieh immers niet aangemeld om eeuwig
in de koord te huppeJen naar de luimen van een kazernerat !
En op een goeien dag vertrekt hij, geleersd en gespoord.
Drie dagen en drie nachten rolt hij in een beestenwagen .
Wanneer de knoken van zijn geraamte op het punt zijn ult hun
voegen te sehuiven, stopt de trein. Hij staat terug op vaderlandsehen grond. Die gedaehte vervult hem onwillekeurig met
bJijdsehap.
Het roffelend trommelvuur der kanons verraadt de nabijheid van het front. Het kontingent waartoe hij behoort wordt
verbrokkeld; gegradeerden vatten de groepjes op sleeptouw.
Na lange uren marseh bereikt hij het kantonnement, waar hij
voorloopig zijn intrek nemen mag. De in den strijd gebronsde
soldaten omsingelen de sehaehtjes die kersverseh de drilkampen
verlaten hebben. Een kogelregen van spotternijen hageJt op de
sehuwe rekruutjes neer. De volksjongen voelt zieh eehter vlug
thuis onder de doorgewinterde krijgslieden. Hij bemerkt dat de
seherts van die kJeppers enkel oppervlakkig is en een diepe,
heehte vriendsehap, al die ruige kampers omsluit. Hij luistert
naar hun gruwelijke historie's met popeJend hart, en geeft in
mil van hun wijze vermaningen, de pakjes tabak die hij v66r
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zijn vertrek van barmhartige samaritanen ten geschenke beko,..
men heeit. Nog zijn de manschappen in rust. Morgen zakken
ze weerom af naar de loopgraven. De jongere elementen kiezen
een veteraan tot strijdmakker. Twee strijdmakkers in den oorlog
verdienen zoo wat den naam van Siameesche broeders. Overal
ontwaart men ze te saam. Ze deelen in malkanders vreugde en
verdriet, armoede en weelde. In 't heetste van 't gevecht zijn
zij slechts om een ding bekommerd: de veiligheid van hun
maat. Heup aan heup wijken ze of snellen voorwaarts. Ze eten
uit dezelfde pan, drinken uit denzelfcten beker, slapen onder
hetzelfde laken, loopen sam en wacht.Wie een van beiden raakt,
raakt den andere. Samen leven, samen sterven : het wordt hun
strijdJeus !
Zoo gingen die van Antwerpen, Brussel, Gent, Brugge,
die van Vlaanderen, Brabant of Limburg bondgenootschappen
aan, welke de dood aileen ontbond.
Het was gewoonlijk na eene lange, moeizame marsch dat
de kerels het doopsel des vuurs ontvingen. 's Avonds, in de
duisternis, geleid door de ouderen waren ze op post. Gehurkt,
hetgeweer omklemd, fezelend zaten ze achter den wal. Siste
eenvuurpijl door de lucht dan bJikten ze schuw in 't ronde;
de schelle, rosse magnezium-klaarte belichtte dezwartverkoolde,
grillige spook-gedaanten die in hetnaakte, barbaarsche landschap tegen de nachtelijke hemelen afstaken. Dit was het eerste
vizioen van den oorlog dat ze opvingen. De eerste houwitser
die rakelings langs hen gleed en enkele pass en verder ontplofte,
sneed hen den adem at Het venijnig geschuifel der kogeJs
duchtten ze minder dan dithelsche geweld. De dageraad
onthulde hun de verborgen gruwelen van den oorlog. Ze
voelden zich afgescheiden van de bewoonde wereld waar
vogels fluiten in f1eurend groen, en de menschen genieten van
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deaardsche weldaden. Rond hen heerschte de verlatenheid der
apokalyptische verstorvenheden. En in het steenen aanschijn
van den dood, omringd door puin en griezelige krengen, taande
de glans van hun oogen en tuurden ze sprakeloos naar den
kant, waar eendere menschen hen met die stomme verbazing
lJeloerden, in dienst van wat zij op hunne beurt meenden : het
Recht en de Beschaving - met een hoofdletter -- te zijn.
Vit de noodzakelijkheid desgebods smolten die laatste
gevoelens van menscheliike verteedering weg. De volksjongen
maakte van den nood een deugd en ten slotte won zijn goed
humeur toch weer het pleit. Na enkele we ken frontleven besefte
hijwflarom krijgslieden precies geen verlakte schoentjes en in
de plooi gestreken uniform en dragen. Niettegenstaande al zijn
koketterie verwilderde zijn fyzionomie en hingen de lappen van
zijn verhakkelde plunje. Hij ontbolsterde. Hij werd een echte
vrijbuiter. Niets verblufte hem nog. Zijn gelatenheidin den
rampspoed grensde aan cynisme. Het bleek een harde leerschool.
Voor de Belgen in 't bijzonder was dezeoorlog een strijd
tegen de elementen: het water, de vorst, het vuur. Nacht en dag
werd er hard-Iabeur verricht aan het opwerpen van dam men
en dijken, het versjouwen van schutbalken en rig.gels, cementblokken en schietvoorraad. Velen onderstellen dat de kamp
enkel woedt wanneer er kogelssissen, kartetsen openklakken,
jongenssneven en bloed vloeit. Larie! In een gestabilizeerden
strijd waar het er gaat, om elkaar af te jakkeren en het uithoudingsvermogen een der bijzonderste faktoren wordt, overtreffen
de moreele tormenten voorzeker de lichamelijke kwellingen.
Verbeeldt u een dag uit de vele welke onze jongens~aan 't front
doorworstelden. Oe hebt een Dacht van wake onder de open
. luchtdoorgebracht. 't Is morgen. Oe wilt een stuk droog brood
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verorberen en tast in uw knapzak: ge vindt er nog enkele
kruimels in en een halven muizennest. Oe zijt doorweekt van
den regen, vakerig en moe. Oe poogt een uiltje te vangen en
zet u neer in 't slijk, tegen een wal, of indien de kans u gunstig
is, onder het wormstekige afdak van een schuilhokje. Oe zijt
nauwelijks in 't slaap of lap! de vijand bombardeert uw
stelling. Een baaierd van staal en aardkluiten wervelt over u
heen. De beschieting houdt op: onmiddellijk aan 't werk dan,
om de bressen del" wallen te herstellen! Het wordt middag.
Eindelijk wat rust. Een makker leent u een brijzel brood en 'een
brok blikjesvleesch. Oe sluimert in. Dan plots ontwaakt ge :
twee, drie ratten spelen katje-vangen op uw body. 't Begint te
schemeren. Alleman aan dek : het is 't uur der verrassingen.
Misschien wordt ge eindelijk afgelost. Dan drie of vier uur
marsch en ge zijt in uw kantonnement: een stal waar 't gekapte
en vertrapte stroo over de oude koevlaaien gespreid ligt. Oe
zijt niet eens zeker dat de dag van morgen u meer rust gunnen
zal. En over uw bedrijf hangt de eeuwige aoodsbedreiging van
het wispeJturige noodlot. ..
Nieuws van huis ontvangt ge zelden. Ontvangt ge er bij
toeval dan is het dikwijls nog een rouwmare. Zal het unog
overdreven schijnen wanneer ik u zeg, dat deze oorlog een
gestadige bovenmenschelijke inspanning van onze jongens gevergd heeft, waarvan de tragiek op de spits gedreven werd ?
Men kwamer toe de dooden te benijden !
In officieele mededeelingen las het pubJiek weI dat het
moreel der Belgische troepen uitmuntend bleef en als een
kurken vlondertje, aan de oppervlakte van hun bestaan, dobberde. Dat kon ook niet anders waar een censuur waakte· op
de grieven die eventueel ruchtbaarheid betrachtten. Laten wij
elkaar niet bedodden. Ik heb u enkel naar de vlugschriften te
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verwijzen welke zoo pas, door de zorgen van het progandakomiteitder Vhiamsche Soldaten, gebundeld op de boekenmarkt
verscnenen. Waarom u vergasten op de rubriek der taalkundige
wantoestanden, die in het leger heerschten en nog heerschen?
De onweerlegbare zedenles kent ge allen: in Belgie heeft de
Vlaamsche soldaat het recht niet, op een Vlaamsch bevel te
sterven.
Brengik hier taalkundige aangelegenheden in 't gedraJ:1g.
dan plaats ik mij uitsluitend op folkloristisch stand punt. Vlaanderen~ Weezang aan den Yzer zou ons in bergpassen voeren,
waar gevleugelde strijdrossen wei eens 't vuur uit de keien
stampen.
Tijdens den oorlog reeds had ik het plan opgevat, in
samenwerking met een vriend, de viviesektie van den Vlaamschen jas aan te leggen. We zouden de taaleigenaardigheden
van onze volksjongens aanteekenen en ontIeden. Mijn vriend
had reeds heel wat .uitdrukkingen verzameld en de merkwaardigste gepubliceerd in het kranige frontblad: « De Belgische
Standaard». Leo de Nayer, - aid us zijn naam - sneuvelde
echter gedurende het bevri j dingsoffensief van 1918. Een kogel
trof hem in't kloppend hart terwijl hij neergehurkt een vooropgeschoven Duitsche stelling na-schetste voor zijn majoor.
Toen ik zijn overste weinige dagen later ontmoette en hij miJ
den lof gezongen had van zijn dapperen luitenant, vertelde ik
't een en ander over miin geestelijke betrekkingen met den
dichterlijken V\aming. De majoor haalde het verfomfaaid notaboekje te voorschijn, dat de Nayer toebehoord had, en spelde
met gebroken stem het motto van het schutblad - « Aan moeder

die me zei : ga, jongen, en doe uw plicht! »
De schieUjke dood van mijn medewerker had voor gevolgdater van onie folkloristische studie nooH meer Verscheen d~tt
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hetgeen « De Belgische Standaard » overgedrukt heeft. Wie de
verdere aanteekeningen van Leo de Nayer bezit weet ik niet.
En wat mijn nota's betreft: ze zijn zoek geraakt ergens langs
de wegen van hetgeteisterde Vlaanderen.
Tot mijn groot genoegen heb ik echter vernomen, dat
onlangs een geestig en belezen minderbroederken, Fr. Evermar
van Moere, brankandier bij 't veldleger, onzen boekenschat verrijkt heeit met een f1inke bijdrage tot de oorlogsfolklore van den
Vlaamschen Soldaat. De kool was overigens'het sop weI waard.
Hoeveel Vlaamsche jongelingen waren er niet, die v66r
hun aanwerving bij het leger, amper lezen en schrijven konden
in hun eigen moedertaal? En met reden. Nu ze onder den ransel
Hepen was 't <'II Fransch wat de klok sloeg. De officieren, welke
1I10chtans verantwoordelijk waren voor hun leven, begrepen ze
niet. Het onderricht geschiedde in 't Fransch; het gaf aanleiding

tot het historische: « Pour les flamands, fa meme chose! ». De
<>pschriften in de loopgraven, die de plaatsen aanduidden waar
doodsgevaar dreigde, waren Fransche opschriften. Later werd
er een Engelsche vertaling bijgevoegd. We zouden de dooden
rnoeten interpelleeren om te weten hoeveel stumperds er sneefden, doordat ze die hH~roglyfen niet ontcijferen konden~
Trots het geknoei van 't Haversche kransje en de zwaardvechters der Latijnsche beschaving, handhaafden onze volksJ'ongens ongeschonden hun eigen geaardheid. De verbastering
had op hun eenvoudigen geest weinig vat. Voorwerpen die ze
nooit in hun moedertaaJ hooren noemen hadden, betitelden ze
dan ook met uitdrukkingen van eigen vinding. Zij smeedden
woordenen wendingen, die aan den Dietschen beiaard weliswaar geen nieuwe klokjes hechtten, doch in de gewone om~
gangstaal der soldaten pasmunt werden. De ambtelijke voertaal
in het Jeger was Fransch. In de lutfele Vlaamsche vakscholen,
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waar de jongens vroeger onderwijs genoten hadden, was er
van het mod erne oorlogstuig nooit kwestie geweest. Een
Vlaamsche militaire vaktaal kon bijgevolg geen gezonde wortels schieten. Maar het woord dat op den mond van 't volk
geboren wordt, leeft! Het heeft klank en kleur, vorm en geur.
Met leedwezen moet ik bekennen dat de Franschen en Engelschen aan 't front heel wat typischer uitdrukkingen geschapen
hebben dan wij. Slaat er Le Feu van Barbusse maar eens op
nil en luistert naar het sappige taaltje van zijn poilu's. De fout
ligt niet aan ons. Waren we sinds 1830 niet onder den domper
gehouden, dan waren we lang reeds met een beschaafde omgangstaal vertrouwd geweest. De meeste uitdrukkingen die
gemeengoed der Vlaamsche soldaten werden, zijn dan ook
afschuwelijke barb8:rismen. Enkele voorbeelden om mijn be..
toog te staven.
Men zei: de kros van 't geweer; de lranchee's van
Boesinghe; ren/ort brengen; de abri van den kolonel; .de
cycliste van den etat-major; hij is volontaire de gamelle,. de
soixante-quinze der Franschen, de embusque's van Calais; de
kop van een obus; de boyau van Caeskerken, de captif van
Veurne; onze joffre is maar zuur. DikwijJs ook verminkte men
door volksetymologie het Fransche woord. Een periscope werd
een peerdenkop,. infirmerie heette /ermarie; un vieux-paietot,
een vuile palto; the General Buildings, Generaal Bultinckx;
Ie suis bUnde, ik ben geblondeerd; enz. In hun eigen taal dolven
de jongens ook; dan spraken ze gewoonlijk met metaforen.
De Kozakken van Bourbourg waren de geJukzalige lansiers,
gidsen en jagers te paard, die steeds ver achter 't front, aan de
kust van Noord-Frankrijk, hun tenten opstelden. De lansiers in
't bizorider moesten het ontgelden. Deze hadden bij toevai het
wrak van een onderzeeer ergens Jangs 't strand opgepikt en
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sindsdien mocht geen enkele piot hen nog ontmoeten, of spottend en luidkeels riep hij: Sous-marin! De mannen van de
blauwe vlam noemde men degenen, die deel uitmaakten van het
vervoerkorps. Ze droegen nog andere namen: blallwe Bastos
en een van 25.000 frank. De Koning heeUe: de Bllrgemeester
van de Panne, soms ook weI: de gardesjampetier. Kapitein
werd verkort in kapper; adjudant geradbraakt tot hazentand. De
hoogere officieren waren de groote koppen van 't leger. Ook weI
goudvisschen. De doktor was bekend onder den lapnaam van:
peerdenbeenhollwer. Volontairs tusschen twee gendarmen waren
de mannen die deel uitmaakten van de bijzondere lichtingen.
Tot de kias van den pinnekensdraad behoorden zijdie uit
bezet Belgie gevlucht en onder de draadversperring gekropen
waren. Het Lichte veldkanon was een klakkebuis, het geweer
een schietstok, een machiengeweer een kotfiemoien of een
naaimachien; de sabel een lat, een hOllwitser een schuivelaar,
een handgranaat een appeicien. Bloktrein en Mitro waren spotnamen voor de kleine ijzeren wagentjes der Deceauville-treintjes. Een zakje dat met zand gevuld werd, om wallen te
versterken werd tot vaderlanderken herdoopt. Van daar de
expressie: 'fvaderland zit in zakskens. We nemen 't vaderland
mee op onzen rug. De zevende divisie, dat waren de gesneuvelden die op het kerkhof van Adinkerke ter aarde besteld werden.
Een bloemenhojken op zijn buik dragen beteekende dooden
beg raven zijn. De zon van de plotten, dat was de maan, daar de
jongens's nachts nooit sJapen mochten 'in de Ioopgraven. De
Legerbode, het officieele legerorgaan, betitelde men: De Leugenbode. Niet aileen van vlooien hadden de soldaten last. Vooral
de luizen plaagden hen. Het was geen mirak~l, twee, drie
honderd van die beestjes in den naad van uw broek of uw
Jinnente vangen. De kerels speelden tot vier maal per dag hun
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plunJe uit. Oat noemden ze, figuurJijk gebruikt, op patroeije
gaan. Oikwijls wriemelden er zooveel luizen in hun kleeren}
dat ze doodeenvoudig een kaarsje ontstaken, en in de vlam de
nesten en netelingen roosterden. Ook van ratten krioelde het
aan 't front. Oat waren tranchee-konijnen. Wanneer een soldaat,
bij verstrooidheid zijn helm of muts averechts gezet had, dan
beweerde men dat de kolonel dood was. Ze hebben er weer met
een kalkborstel in gezeten, hekelden de kerels, wanneer de
censuur in hun dagblad enkele zinnen uitgewit had. « Ons
Vaderland » dat to en te Kales verscheen, en«
Belgische
Standaard » in de Panne, zagen hun kolommen nogal dikwijls
uitgedund. Een kogelwonde was een knoopsgat in 't vel.
. Begonnen twee piotten die elkaar in langen tijd niet meer
ontmoet hadden een gesprek, dan preludeerde een der twee,
onvermijdeJijk: «Hewel, zij-d-er nog geren bij, ouwe? Was
er een die beefde in 't gevaar dan zegde men dat hij ze kLopte.
Een boom van een vent prezen de Franschen als voIgt: Il est
un peu itt! » Bij ons pochten de Brusselaars: « Hij is 'n bekke
doe! » De doorbraak der Dardanellen was voor de Engelsche
en Fransche oorlogsvloot een lastig karweitje. Werd een der
jongens van het frontlazaret dieper Frankrijk ingestuurd dan
seinde hij aan zijn vrienden dat hij de Dardanellen doorgeraakt
was! Poetste er een de piaat, wanneer de Ouitschers onze
stellingen bombardeerden, dan verklaarden zijn kollega's dat
hij zijn waschgoed gaan halen was. Tot daar.
Deze enkele aanhalingen bewijzen dat het optimisme onzer
jongens aan 't front zich soms ook in oorspronkelijke, guitige
vormen wist te kristalizeeren, Door h.et leven van den VIaamsehen volksjongen in oorlogstijd krijgen onze folkloristen een
uitkijk op onbeploegde akkers. Ik citeerde enkele typische
uitarukkingenwelke terloops in de strikken van mijn geheugen

De

IN OORLOGSTlJD

233

lbleven haperen. Er zijn er honderd andere. Waaromneemt een
ol1zer groote Vlaamsche kranten of tijdschriften het initiatief
niet, een prijskamp uit te schrijven, welke de beste lijst van
Vlaamsche metaforen, aan 't front ontsprotw, bekronen loU?
lEn blijft er geen geschiedenis te schrijven van het tooneel aan
't front en andere dramatische kunstuitingen? En het lied? Wie
durn het aan de verschillende Iiederen op te sporen, welke door
den een of anderen Iiereman uitgevent werden?
Eilaas, met het lied, het echte, Vlaamsche soldatenlied was
het even treurig gesteld als met vele dingen welke ons stambewustzijn en onze kultuur aanbelangen. GelOnde, kernzuivere.
Vlaamsche soldaten-liederen, die gezongen werden en aan den:
oorlog hun ontstaan te danken hebben, ZOU ik bezwaarlijk
kunnen aanduiden. Dikwijls, tijdens de lange, afmattende
marschen heb ik de klauwaarts hooren zingen. Maar welke
deuntjes zongenze? Buiten enkele botgesJepen vaderlandsche
aria's hadden ze slechts wat futloos vertaalde Iiederen op hun
repertorium. Waar was de krijgszang, waarvan de s\otrijmen
!mallen als zweepslagen of rinkelen als triangels? Het stapIied
vol beweging en vuurwerk? Wat hadden we de Franschen en
lEngelschen in dat opzicht weer te benijden. Zij tierelierden :

({ Madelon; Le Zouave; Rosalie; On les aura; Flotte, petit
drapeau; Keep the home fires burning; The only girl in the
world; Tipperary; We think you out to go! »
Hoe ongemeen f1auw luidden daar tegenover de kreupele
shofen vall ooze volksjongens :
Aan den Yzer kwam de keizer
Met zijn groote macht..

Of wei:
't Is 'n schande

VOOT Duitschland
te strijden
tegen e)lls klein Belgenland.

van

zoo
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Of een derde nog, dat het cerste van heel de kollektie de
stembanden onzer zangers spande :
Wie gaat er mee naar Ramskappelle,
waar da' ze schieten met schrapnellen,
met obussen en brisants,
met fusants en percutants.
Wie gaat er mee naar Ramskappel,
want daar is 't nie' well

Vergeet niet dat deze voor de meest populaire golden! Van
de schunnige liedjes, uit de bovenste schuif van nachtkroeg· en
tingeitangelstrijkjes, gewaag ik liever niet. Wanneer een volk
zijn smart uitgilt, zijn vreugde uitschettert, wanneer het toestanden hekelt, misbruiken aanklaagt, dan vertolkt het zijn gevoelens
in Iiederen. Het volkslied weerspiegelt dan ook treffend den
geest en het hart van een volk. Is hetgeen tragisch bewijs van
deachterlijkheid van het Vlaamsche volk, waar het zijn liefde
en haat, lust en droefheid, betrouwen en wanhoop uitstort in
refereinen van het daar juist afgewogen karaat?
De Vlaamsche soldaten hadden geen barden. Hullebroeck
schiep wei enkele kruimige deuntjes, doch ze werden staatsgevaarlijk gedekreteerd en onze lammegoedzakken vergenoeg~
den zich ondertusschen met de afkooksels, die ze van den eenen of
anderen troebadoer van den kouden grond. afgeluisterd hadden.
Onze volksjongens beholpen zich met wat voor't grijpen lag.
Ik weet niet of we onder de rubriek der sprookjes de enkele verdichtsels mogen rangschikken die aan 't front verteld
werden. Persoonlijk heb ik wei eens het sprookje van: « De
Man met hef hauten been» gehoord, datFrater Everar van Moere
in zijn beknopt overzicht der oorlogsfolklore meedeelt. Het was
nog niet lang in omloop, toen het Septemberoffensief, in Vlaanderen, losbrak. Van de Duitsche uitputting hadden we de on-
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ge\ooflijkste dingen gehoord. lk denk wei dat de officieele pers,
de nieuwsjes welke zij eventueel vernam over den doodsreutel
van het Duitsch militarisme, behoorIijk aaqdikte, om onze eigen
wilskracht te stalen. Want in 1916 reeds, werden ons verhalen
opgeschoteld die de onverschilligsten onder ons kippenveJ
bezorgden. Nu eens had den de inwoners van Antwerpen, ten
tee ken van hongersnood, de zwarte vlag op den Lieve-Vrouwetoren geheschen, dan weer waren al de gedeporteerdewerklieden
bezweken van ontbering; een andere maal nog hadden de
Duitschers een vliegtuigaanval door hun bombardiers uitgevoerd, op de steden van het bezette land, voor rekening van de
Bondgenooten geboekt. De kerels· deden echter de nuchtere
ervaring op dat die fantazia's niet altoos met de werkelijkheid·
overeenstemden. De Duitschers hi elden er tevens de specialiteit
op na, de al te geJoovige thomassen uit hun lood te slaan, met
knepen welke ooze uitvinders naar adem deden snakken. Met
leedvermaak herinner ik me nog de pennetwisten, die de eerste
beschieting van Parijs met het fenomenale kanon, onder d~ bent
der .gazettiers uitlokte. De een beweerden dat het gekamoefleerde luchtflotieljes waren die de tango's in « la ville lumiere »
storen kwamen ; de andere meenden dat het houwitsers waren,
door magnetische stroomingen geleid.
Eindelijk toch ontdekte men het geheim. Ter eere der
Fransche vliegers weze hier gezegd, dat de Duitschers aan hun
meesterstuk niet veel plezier beleefden.
Om kort te zijn: - « Toen onze mannen - aldus van
Moere - in den zomer van hetlaatste oor!ogsjaar, den Engelschen sektor bezett'en, hadden ze iederen nacht, bij droog weer,
regelmatig om de drie minuten,twee vUQrpijltjes hoog in de
donkere lucht zien opgaan, ver achter Langemarcke, in de
richting van Kortrijk. Traag, 't een na 't ander, klommen die
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vuurpijltjes van de aarde hemelwaarts, en lichtten eukel!!
sekonden. De piotten daehten dat ze tot sienjaal voor de
vliegers werden afgesehoten; hun verbeelding begon langzamerhand dit feit te bezielen. De vent die de vuurpijltjes afschoot
was die met zijn houten been: dit stand vast. - Hadden de
Duitsehers aile kreupeJen en misbakelden niet bijeengetrommeld,
welke nog te sterk sehenen om in hun bed te sterven? - Men
had den sukkelaar een karotje aan de hand gedaan: 't ging
ginder bij den vijand net als bij ons ! Wellieht kwam hij in den
valavond per fiets aangebold, wnd zijn fusee'tjes de lucht in,
en trapte het 's motgens weer at }).
Wat er ook van zij: de man met ziju houten been verdweel1,
na de doorbraak der vijandelijke stellingen. Op de bloemmoiel1s
van Diksmuide hadden de jongens ook een sprookje verzonnen.
Zelf heb ik het onuitsprekelijke genoegen gehad, de wintermaanden van 1915-1916, in dien vermaledijden sektor door te
brengen. Ik ben er tot het paradoksale besluit gekomen, dat de
beschaving niet immer verfijning van het mensehelijke vernuft
beduidt. Althans in filantropischen zin.
Ons regiment lag dan langs de boorden van den Yzer.
Sehuin voor ons, doezelden de gebetonneerde puinen van het
vulkaniseh omgewoelde provinciestadje en links begrensde de
verbindingsloopgraaf, in de geschiedenisvermeld met den
naam van boyau de fa mort, onze afgebakende geveehtsstrook:.
Het aflossen der manschappen van de vooruitgesehoven posten
heeft, ten koste van ons regiment aileen, voor het miHtaire
doodenakkertje van Oeren, Vinckem, Forthem en Alveringhem,
heel wat klientjes aangeworven. Over de smalle, waggelende
loopbruggetjes lammerden we door de duisternis. De kogels
sisten in den blinde am ons heen. Bijwij\en hoorden we eern
doffen plof : een makker die lttimelde met load in de zwingern.
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. Wezagen hem niet altijd vallen. 8armhartige kameraden tilden
-den stakkerd op en verwittigden de brankardiers. De anderen
:sloten de rangen aan en draafden verder met in hun geest de
.angstige spanning of ze vijf passen verder niet op hunne beurt,
zouden neergesmakt worden. Wanneer er onderling appel
,gemaakt .werd, eens dat we den ons .aangewezen wachtpost
;berei·kt hadden; blevener soms vele namen onbeantwoord.
Welnu, al die dooden en gewonden waren slachtoffers van den
scherpschutter die in de onverwoestbare steenblokken van de
Diksmuidsche maalderij op uitkijk zat. Van op zijn .valkennest
beheerschte de Duitscher daaronzen sektor en bestookte hij
<ons schier in de flank.
Die scherpschutter werd door de jassen tot een legendari!Schen kampioen verzinnebeeld. Fritz noemden zijhem. Bij
,dagen regeJde hij den loop van zijn geweer. Hij koos voor
,doelwit de loopbruggetjes die. evenwijdig met de loopgracht,
ilangs den dijk van den stroom, kronkelden. En's nachts, daJ1.
.rikketikketakte Fritz er op los, onverpooSd, verraderlijk, kogel.
vrij. Zekeren keer toch, blies een welgemikt stukje schroQt,
ihem 't Iicht uJt de popjes. De Dui.tschers zelf gelastten zich de
iblijde boodschap aan te kondigen. Fritz, was dood ! Een zijner
'.trawanten volgde hem op. De jongens wisten aldra dat het
« De Rosse» was, die nu opde plaats van Fritz troonde. Maar
,« De Rosse» werd niet geducht. Hij schoot bijlange zoo raak
'niet als zijn voorganger. En zelfs gebeurde het dat «De Rosse»
~s nachts, een uiltje ving en aan 't haantje van zijngeweervergat
~te trekken. Zetelde De Rosse daar tegen zijn goesting? Of
:stemde het zware geschut, dat hem bijwijlen beleefdheidshalve
van onzentwege, met een-en-twintigers begroette, tot nadenken?
Mysterie!. Eneen mysterie nog weI dat De Rosse voor 't oogen~
blik illr.sschien zeff niet meer opt:€>ssen zal J
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Op den keper beschouwd waren de omstandigheden een
sprookjesbloei weinig gunstig. Het bewogen verloop van d~n
tijd hield de aandacht te strak gevestigo op den
der
onmiddellijke realiteiten.
Wanneer de legerafdeeling op groote rust ging werden er
bijwijlen feesteningericht. Van lieverlede was er onder ~e
jongens.een drang ontstaan .riaar geestelijke ontspanning. De
weinige inteIlektueelen die in ieder regim-ent aanwezig waren,
staken de koppen bijeen en stichtten studiekringen. Een woordje
uitleg hier .
.De oude wet op den legerdienst verplichtte degenen, di,e
om reden hunner studien vrijgesteld werden, een kursus van
ziekenverpleger te volgen. De meeste brankardiers waren
onderwijzer, hoogeschool-student of. seminatist.
Met de aalmoezeniers vormden zij den kern der frontintellektueelen. Zij hielden zich onverwijld bezig met de orga"
nizatie der studiekringen, waar de jongens al het noodiigeaantroffen, dat hUn verstandelijke ontwikkeling bevoordeeligen
kon. De meerderheid der front-intellektueelen waren natuurlijk
Vlamingen. Zij leerden ongeletterden lezen en schrijven. Ddor
de kerstgeschenken van het wakkeredagblad : « De Belgische
Sfandaard» en de boekerijen der katholieke hoogeschoolstudentenvereenigiIigen, werden deze studiekringen tijkelijk ondersteund. De stiptheid en de 'naarstigheid waarmede zij bezo~ht
werden, pJeten voor de noodzakelijkheid hunner instandhouding. Gewoonlijk werder vergaderd in een lokaal der dorpsschool. Er werden naast de leergangen, spreekbeurten ()p touw
gezet en feestnummers voorbereid.
De miIitair.e overheid waakte echter. De emancipatie der
soldaten verontrustte haar. Het middel-()m deze verstandelij'ke
ontvoogding te boykotten lag voor de hand. De officieren
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weigerden steiselmatig de feesten, door de studiekringen
ingericht, met het klatergoud hunner uniformen op te iuisteren,
Maar daar veegden de inrichters nu weer Hjn hun pollevH~n
aan; 't was immers tot vermaak der jongens, datde feesten
dienen moesten! Wie een hond slaan wi! vindt altijd een stok.
Waren de meeste brankardiers, die met de jongens in de·
loopgraven stonden niet van Vlaamschen oorsprong? Volgens
de redeneering der legeroverheid droeg de organizatie der
studiekringen haar spruit in zich. Broeinesten van f1amingantisme en klerikalisme, oordeeldehet Belgisch-Groot-Hoofdkwartier. En de studiekringen werden ontbonden en afgeschaft. Een
legerdagorde van einde Februari 1917 Verklaarde dat het
vaderland niet aileen het recht heeft de pruiken van haar
soldaten tot het laatste pijltje te rekwireeren, doch tevens aile
intellektueele uiting. Lamme Goedzak slikte de vergulde pil,
want rond dien tijd werden de voetbalmatchen en olympische
sportprijskampen vermenigvuldigd. De omzendbrief, welke over
de afschaffing der studiekringen besliste, was het ultimatum dat
de gerilja tegen de vJaamschgezinde frontjongens aankondigde.
Kort daarop vertrokken de eerste « houthakkers» naarde bosscheu van de Orne en de galeien van Auvours en Cezembre.
De Vlaamsche volksjongen was weerom het kind van de
historie. Zijn lijdzaamheid tegenover al die wantoestanden en
de franskiljonsche heerschappij was enkel te wijten aan zijn
kultureele verachterlijking en onzelfstandigheid. Nooit heeft hij
zijn eigen nooden volledig beseft noch de Jeemte in zijn
onderwijs omvademd.
Het mangelde hem nochtans niet aan initiatief, wanneer hij,
aan zijn lot overgelaten, een uitweg banen moest. Hij trok uit
hengelen en op jacht; met de opbrengst verbeterde hij zijn karig
rantsoen. In het drassige ~and der Moeren, waar zij hun tenten
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ophielden, werden onze f1ibustiers wei eens spottenderwijze,
Menapiers genoemd. Hun ruwe primitieve levenswijze hadi
gewis gelijkenissen met deze van onzenaiionale voorouders.
Er waren sektors die de jongens met voorliefde bezetten;
o. a. Ramskapelle en Pervyse. De overstroomingen welke zich
daar uitbreidden ben amen er den vijandiederekans op doorbraak. Zulks had voor gevolg dat de wachturen er door den
band kalm vervlogen. De jongens kregen er bijwijlen een
waterhoentjeof wat onder schot; in de stille, wierige kreeken
vischten ze paling en bliekjes. Dicht tegen de vuurlijn bebouwden
schraapzuchtige boeren hun akkers. De piotten waren echter
niet bang van de musschenschrikken die de velden als berenmutsen omsingelden. In 't voorjaar smulpaapten ze op de
kosten van de pachters. Wee 't boertje dat zich over hun
vrijpostigheid bekloeg; vier-en-twintig uur nadien, kakelde er
geen enkele kip meer op zijn neerhof!
Met de EngeJsche troepen welke zoo wat allerwegenl
legerden, maakten 0l1ze jongens winstgevende zaakjes. Ze
ruilden een kwartje brood voor een pot jam en versjacherden,
hun de koppen en hulzen der koperen obussen, die ze uit de
granaatkuilen, - dikwerf in volle bombardement - dabben
gingen. De eerste jaren van den oorlog waren de meeste
granaatkoppen, welke de Duitschers ons gratis bezorgden,uit
aluminium gedraaid. De kerels smolten het metaal, en fabrikeerden alletlei kleinoodHin. Echte juweeltjes heb ik aldus:
gezien : ringen, sporen, inktkokers. Er waren er die in serie
werkten en tot twaalf ring~n per dag vervaardigden. In den
beginne werden die dingen graag gewild en tegen kIinkende
munt betaald, in de garnizoendorpjes achter 'tfront. lk vraag
U: welke oorlogsmeter in Engeland of Frankrijk droeg geen
-lingetjevan crenYzer? Ik zeg droeg: velen dtagen nueen
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anderen ring, welke Meneer pastoor hen om den hals - ver··
schooning - hen aan den trouwvinger schoof.
De schaarschepenningen die de jongensaldus verzamelden
konden ze best ·gebruiken. Met hUn soldij hadden ze juist
genoeg om wat smeer op hun brood te koopen. En ze zouden
bet wei vertikt hebben hun verlot van de hand te wijzen,
wanneer het bunbeurt was om enkele dagen vakantie te nemen.
Met verI of gaan was een heeJe gebeurtenis in hetleven van
den jas. Een maand te voren Jiep hij reeds met detoebereidse-·
len van zijn reis in 't hoofd. In een kompagnie waren gewoonJijk twee of drie Bedford-ruiterbroeken die de jongens aan
mekaar uitleenden, wanneer ze voor enkele dagen naar beschaafder streken vertrokken. Een vest, een paar verlakte
laarsjes en een pet buiten 't gewoon model, wisten ze insgelijks.
te bemachtigen. Wie geen bloedverwanten of kennissen in den·
vreemde wonen had, kreeg een onderkomen in officieele verJofgangersinstellingen. Met leege broekzakken reisden onze
jongens af. Belast als muilezels keerden ze terug. Hoe ze 't aan
boord Jegden ? Am btsgeheimen: er waren j ongens die buiten wa t
drinkgeld en een flesch cognac nog een ander aandenken van
hun verIof meebrachten. De verscheidenheden van dit aandenkenzagen we destijds tentoongesteld in het anatomisch muzeum.
van een filantropischen foorkramer ...
Ennu ik loch over rei zen spreek wi! ik een woordje
lfeppen over den verlofgangerstrein. Er zijn menschen die
morren omdat ze tien uur noodig hebben om van Brussel naar
Parijs te stoomen. Toen, wij van 't front naar de Fransc,he
Ihoofdstad spoorden, zetten we zes-en-dertig uur op datpleziierreisje, - weI te verstaan. ·als 't goed verliep. 't Gebeurde
ook wei d1at we ergens tusschen twee stations hetwijzertje-rond
pleisterden. Denkt ook niet dat elr van centrale verwarming.of
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verHchting sprake was in verlofgangerswagons. I-Iet. eerst~
werk waar eenpraktischrei2;iger aan 't front voor zorgde,
.nadat hij een plaatsje veroverd had, was zijn schoenen uittrekken en de voeten in zijn wollen sjerp wikkelen. Verlicht
waren de treinen zelden; dat mocht ook niet. Verschillende
malen heb ik het geweten dat de Duitsche vliegeniers in den
nacht op loer hingen en zoodraze den. trein der verlofgangers
in 't snuitje kregen hem overvielen met bommen en kogels. EQ
dan ook was rood sorns troef! De piotten. meenden dat ze voor
een Fokker toch niet konden sukkeien : :?e staken kaarsjes aan.
En dan maar gekruisjast of gedobbeld,. gezongen en geroepen,
eens voorbij Kales. Ze zaten dikwijls door mekaar gekronkeld,
omhuld van witgevlokte tabakswolken, als rolmopsen in bokaJen; toch pochten ze nog op hun situatie want ze hadden ai
gereisd in wagons waar geen zitbanken meer in stonden en de
portaaltjes uitgetrapt waren.
De trein, die de jongens ter bestemming bracht, beyond
zich gewoonlijk niet onderstoom tegen de loopgrachten.
Om van Diksmuide tot Duinkerken te marcheeren spuwden
de verlofgangers niet eens in hun handen; de grootste moeite
getroostten ze zich om toch den trein niet te missen. Het zal
weI overbodig wezen U opmerkzaam te maken, op den smokkelhandei, waartoe de verlofgangstrein aanleiding gaf. De
:cigaretten werden bij heelder kilo's Frankrijk binnengeblauwd.
't Schoone Hedje duurde niet lang. Twee of driemaal werd de trein
bij verrassing door gendarmen en tolbeambten onderzocht; met
wat er aan tabak, cigaretten, schoenen, zokken, hemden, Iinnen
en andere soldatenbenoodigheden door die heeren aangeslagen
werd, zouden tien oud-strijders. welke nog immer op hulp
vanwege 't dankbarevaderland wachten, in de gelegenheid
verkeeren, .voor. eigen rekeningeen soldenmagazijn te openen.
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Het leven van onze jongens aan en achter 't front was
ongebonden als de stij\ van dit opstel. Mij is 't niet te doen om
volzinnen in een akademisch keurslijfje te rijgen of u te
vergasten op 21-Juli-proza dat naar de lamp riekt. Daar heb ik
lak aan. De romantische sluier wi! ik optilIen welke het Iicht
der waarheid onderschept, waarin het epos van ons kroost, totnog, lutte! vertoon genoot. De meeste menschen hebben van
den oorlog een voorstelling die dedragonderlydek der fresko's·
van Detaille benadert. Ze vergeten dat lanciers, jagcrs en gidsen
hun schimmels aan den stalring bonden, wanneer ze naar de
Veurne-Ambachtscheslagvelden trokken en dat in de loopgraven
van regimentstrompetten- en vaandels, helmbossen en groote
manreuvertaktiek geen noot muziek was. Zelden viet er een
vijand met het bloote oog te bespeuren.
In de drilkampen werd een storm/oop uitgevoerd onder
het roepen van ik weet niet welke kaotische en bloeddorstige
skal pdanskreten.
Aan 't front werd de les wei een beetje gewijzigd.
Einde 1917 lag mijn regiment in den sektor van Merckem,
links van het bosch van Houthulst. We had den er, 't eerste
bataljon den vorigen avond afgelost, dat in den loop van
denZelfden dag, op een effektief van 700 man door een stikgasaanval, 600 man verspeeld had, waarvan de n1eesten half
geroosterd en blind waren weggevoerd.
Toen 't eerste f1etsche lichtpijUje van den dageraad door
den nachthemel schoof, namen de Duitschers, bij verrassing
de puinen van een hoeve in, waar onze IUisterpost gevestigd Was.
,
Twintig minuten later gewerd ons het bevel van den tegenaanval. 't Was toen misschien 7 uur 's morgens. De te overrompelen steenblokken lagen hoogstens 500 meter van ons
verwijderd·. Recht op het doel afkonden we niet marcheeren;

.244

DE VLAAMSCHE VOLKSJONGEN

de onmogelijke topografische gesteitenis liet zulks niet toe. We
moesten een omweg beschrijven van ruim ander-halven kilometer. Vergeet niet dat het klare dag was nu en de vijand ons
gemakkelijk kon bespieden zoo we recht-op liepen. We kropen
op den buik, als een zwerm kangoeroe's biJ haastige, kOl'te
sprongen, door trechters vol water, met een borstriem granaten,
hetgeweeraan den pols opsleeptouw.Om elf uur waren we
aan een reeks puinen gesukkeld, vanwaar de uitval geschieden
zou. Dat was zoo wat 200 meter van het doe!. Om twaalf UUlr
klokslag begon hetgeen men in teknische termen noemt : de
artillerie-voorbereiding. Op min dan een uur vielen 5000 hOLlwitsers op een vlak van circa 100 M'. De DLlitschers waren
natuurlijk hoffelijk genoeg, om na dergelijk munitiefestijn, tre
toasten. Ze wisten wei dat er op die pepernoten nog pruimsteenen zouden volgen en voorzichtigheidshalve koncentreerden
zeop onzeschuHplaatsen een spervuur dat erger donders
smeet, dan het onweer op de hei van vader Conscience.
Verbeeldt u een oogenblik dat ge daar 60 minuten gezond
van Jijf en ziel in die aardbeving te mediteeren Iigt over de
laatste dagen van Pompei" en dat ge dan plots bevel krijgt een
loopje door het spiraal der hellenkreitsen te wagen. Ik zal u maar
dadelijk zeggen hoe dat standjeverloopen is. We waren er met
zijn veertigen op at gekropen. Toen we voorwaarts hoepeJden
waren er hoogst nog twintig present. De Duitschers sliepen er
niet op: met twee machiengeweren tegeJijk maaiden ze
ons weg. De luitenant zagik voor mijnvoeten neertuimelen.
Toch geluktenwe erin, het hoopjevermorzeld puin ire
veroveren. Daar bJeven we Jiggen, roerloos tot het orkaan
uitgewoed was.
's Anderendaags lazenwein het .officieele Belgische lege!"bericht: « Kalmte overgansch het front Voorpostenschermut-
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seHngen ten N . van Merckem ». Asjeblief. Thanskunt u oQk:
militaire communique's ontraadselen.
Zoo ik u dit incidentje terloops aanstip, dan is het niet om
u van heiden te doen droomen. De heiden werden gemonopolizeerd in de romans van Dumas pere. Ik heb nooit aan 't front
door eenvan de ]ongens over heIden hooren toeteren. Heidendaden werden gewoonlijk verricht door mannen die halfgek
gebombardeerd waren, of er de eenige kans in zagen, huri vel
tetedden. Misschien was er wei een die heldhaftig deed uit
mystiek-geestelijke aberratie, doch die heldhaftigheid was van
denzelfden aard, als deze der martelaren die glimlachend den
brandstapel beklommen, om aan den triomf van hun overtuiging tot in den dood te gelooven. HeIden zijn dweepers,
waaghalzen of onverantwoordelijken. En Beigisched' Annunzio's,
waren -- God zij geloofd op zijn hoogen troon - bijster raar.
De heldhaftigheid heeft dikwijls poetsen gebakken aan hen;
die allerminst op die kwalifikatie aanspraak maakten. Er zaten
eens vier piotten en een korporaal op een voorpostje, dat zoo·,
danig beschoten werd dat het nutteloos werd nog langer de
stelling te verdedigen. Tegen staal en dynamiet zijn wij, aardsche .
schepselen, trots de militaire strafwetbepalingen, niet bestand.
De korporaai beval dan ook het postje tijdeJijk te ontruimen.
Ode piotten gehoorzaamden. De vierde dorst zich niet te verroeten. Angstig, klappertandend bleef hij zitten. Hij was waar~
schijnlijk met den helm geboren, want ongedeerd ontkwam hij
het 'torment. Hoe verbaasd keken zijn makkers niet op, toen
hijeen paar dagen lateraan de dagorde, in de volgende
termell vermeld stond: ({ Soldaat X. Een toonbeeld van
stolcijnschen moed. Heeft zijn post niet verlaten, niettegenstaande een hardnekkige vijandelijke beschieting dieruim twee:
uur duurde ».
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Hij kreeg bovendien een nieuwe broek. Nu, die was er weI
aan verdiend. En de jongen had ze noodig.
Het is droevig te moeten schertsen met zekere begrippen,
welke de konventie in een heilig tabernakel van onschendbaarheid wi! geborgenhouden. Vergeeft mij de aanmatiging die u
wellicht ook een heiligschennis· blijkt. Boven de tragedie van
onze volksjongens
het no-mens-Iand klinge\de nochtans de
lichtgewiekte scherts uit de diepte der gemoederen op. Naast
het uebermenschliche dat in ieder van ons tot uiting gekomen
is, tijdens den vijfjarigen oorlog, geldt de scherts onder de gewichtigste faktoren welke tot de zegepraal bijgedragen hebben.
Die scherts wortelde haar loten vooral in hekeldrift; zij
leidde wei eens tot zelfvernedering en kleineering wanneer zij
ingeblazen werd door !!!oedeloosheid. In de meest kritische
momenten heb ik ze weten sprankeien, al was het dan ook met
de kittelende pijn van brandnetels soms. Tijdens het laatste
offensief was ik toevallig getuige van het volgend tooneeJtje.
Een houwitser rukt bijna de rechterhand at van een soldaat.
De bovenmenschelijke pijn bemeesterend zegt hij tot den brankardier welke 't verband op de ijseJijke wonde gelegd heeft :
- Kerel, ik heb tegenslag. Ik kan u zelfs « de vijf » niet
geven v60r ik 't aftrap.
De volksjongen houdt van schertsen en poets en bakken.
Zijn woord schaU, schildert en beitelt. Hij lacht en jokt terwijl
de slag aan gang is en de avondwinden troebel zijn van het
geroep der gewonden. Hij vindt het woord waar de kapiteins
te vergeefs achter loeken, om de mannen mee te trekken aIs ze
hun voeten ten bloede geloopen hebben. De pittige, rake, ruwe
uitdrukkingen zijn het zout der taa!. En de kranige, gezondoordeelende jas sprak nu eigenlijk niet als een domineetje in de
zondagrnis. Hij lapt het er uit, klinke 't niet dan botse het. Van
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hem uit straalt de belieling,die den wi! staalt, het gem oed
tern pert, de spierkracht verdubbelt, de vermoeienis en ontbering
doet vergeten, de gesneuvelde makkers wreekt. Zeker, die
kerels zijn geen toonbeelden van eer en deugd. Hun galgenhumor aait soms het dierlijke instinkt en hun potsierlijke handelwijze verraadt weI eens gebrek aan opvoeding. Ook tappen ze
hun moppen niet in parlementarische vormen! 't Zijn geen
torenbouwers van idealen noch standaarddragers van onvergankelijken kamplust. Maar ze sleepen hun kruis zoo markig
door den barnigen oorlogstijd, dat we hun die onwiIJekeurige
euveldaden niet mogen ten kwade duiden.
Misprijzend schokt de volksjongen de schouders wanneer
er een bom inzijn nabijheid ontploft, zonder hem te kwetsen.
Hij zwaait met zijn kepieken, wanneer de voor hem bestemde
kogel zijn doel mist. Voor de vliegeniers heeft hij een bijzondere
adoratie. Als ze hoog, boven hem hangen te zweven, brommend, transparant, omkranst door shrapnellwolkjes met vier,
zes, tien tegelijk en in den wijden hemel zot doen als piepjonge
smierels, ja, dan denkt hij aan zijn duiven en let hij op hun
spel, even passievol als bij een prijsvlucht. Hij geeft ze namen,>
Jieve troeteinaampjes. Ook mag hij geen motor hooren brommen of wip! hij staat met zi)n neus in de Jucht. Is 't een
tweegevecht dan treedt hij op als scheidsrechter of aJs bookmaker. Hij heeft weI geen geld te verwedden maar een kwartje
brood of een lap stijfgevrozen, taai vleesch wordt ook begeerd,
he? In zijn verbeelding duelleert hij mee, en wordt de toestand
voor een der onzen te gespannen dan grabbeJt hij naar zijn
geweer en riskeert een chargeur van vilf, waar 't maantje in
den valavond om tachen zal.
Is de Vlaamsche volksjongen van nature ruwer dan wie
ook, en ZQU men hem, bij een oppervJakkige beschouwing
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wellicht de grootste onverschilligheid toekennen, toch vertee,.
dert hij zich vaak om het Jijden van zijn wapenmakker. Hij is
geen sentimenteele; 't slagwater iUischt Diet gemakkelijk over
zijn wangen. Maar onder zijn khakiklopt een sympathiek
hart, dat in breede Hefde al wie 'Jijdt omvat. Hij schenkt zijn
vertrouwen spontaan. Zijn vriendschap is als een steenen brug
tusschen twee jongenszieien. Met zijn maat breekt hij zijn
laatste bete broods; hij laat hem eerlijk't stompeltje van zijn
sigaar oprooken. Hij deelt zijn iaatstepruimpje tabak broederJijk en drinkt steeds op de gezondheid van anderen. Hij haat
wie veinst of zjjn makker verklikt.
Voor straathonden heeft hij een aannemelijk zwakje. Ais er
een hond langs de wegen loopt, zonder halsband lokt hij hem
mee. Hij slaapt nevens hem en dekt hem toe met zijn vest, om
hem tegen de koude te beschutten. Hij eet met hem uit eenzelfde
gamelle en biecht hem al zijn leed en Hefde. Hij gaat met hem
op wacht. Hijkoestert hem met vaderlijke teederheid. En
kampend tegen de elementen, waakt hij in de ioopgrachten,
van den vijand afgescheiden door het overstroomde weiland.
Hij staat er onder den blootenhemel, met water tot aan de
knoesels en, een kolder van slijk. Hij staat er bij dagen bij
nacht, 't geweer tegen den geweIfden schouder en loerend over
de schrale vlakte. Bijwijlen knalt een schot en vliedt er een
kogel schuifelend de ruimten door. 't [s alles doodsch en treurig
in den waterigen gloor der zon : de kouters braak, doorploegd,
met staal en ijzer; de rUde bladerlooze waaiboomen, met afgeknotten starn; de hoeven, vaal, grauwen onbewoond, verminkt, met een baBe van gewapend beton, waarin de vijandeIijke voorposten schuilen, en in die vereenzaming geen levende
ziel, niets dan water en drek en soms een wilde eendvogei, een
'leelijke kraai die de grijze, abnormale stilte storen.
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't Uitzicht der dingen verandert met den brand van de
seizoenen. O! die herrijzel1is telkens bij de eerste ptille lentedagen ...
De zonneschijn koestert de stramme leden der soldaten.
Hun bloed gist; in de !angdurige wake, in barre en mistige
streken, voelen ze zich verj ongen en verd wijnt hun mistroostige stemming. De apriische grillen zijn voorbij. 't Meiwindeke
aait \angs den bloeiel1den hagedoorn, achter 't front. De eerste
zwaluwen strijken neer. En op het takske van een bloesemel1den
perelaar, hooren de jongens, tijdens hun rust, de merels fliere,
fluiten. V66r de vuurlijn breidt de overwatering haar delta's.
De gebombardeerde hoeven rijzen op eiJandjes van groen en
laten het rood der laatste pannen tanen in de zon. Spichtig
oeverriet spiest ailerwegen op, naast wilde biezen, vlammende
kollen en vergeten korenhalmen. Heel de aarde is nog slechts
een moederlijke borst die 't jong gewas met ha~e sappen voedt.
De volksjongen herleeft met het schoone geUjde. Hij heeft
de Jaatste sneeuw van zijn helm geschud en nu gaat zijn hart
open, als een wilde roos in den glorierijken dageraad. Nu trilt
zijn lied, met dit van den leeuwerik. Zijn oogen schitteren van
dartelen levenslust. Zijn woord schuimt in de schulp van zijn
mond als een parelend levenselixir.
Zijn vranke lach regeert over 't hart der manschappen.
Wankelmoedigen beurt hij op; zwakken beschermt hij. Hij
kraait den dag open met een spitsvondige mop en's avonds
nog weet hij de jongens te boeien, door het verhaal van zijn
vroegere lotgevallen.
Hij geraakt weI eens uit zijn humeur, weI eens dikwijls
zelfs, buldert dan, banvloekt, tempeest, maar een vriendelijk
woordje kan den storm tot bedaren brengen. Hij meent echter
niet wat hij bralt tijdens die voorbijdrijvende, kwade vJagen.
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Hi] vergeet spoedig. draagt geen haat en houdt er, voor zijn
oorlogsleven, de meest simplistische fHozofieop na.
Aile dagen berekent of voorspelt hij 't einde van den
oorlog. Om het jaar poft hij met Kersttnis kastanje's op het
rood-gestookte deksel der huiskachel. Om de vier maand
spreekt hij van dezerteeren; gewoonlijk na een verI of. Maar
heeft hij weer van de rundvleeschsoep der veldkeuken geproefd
dan bezint hij zich, zwijgt en bJijft. Zegt er een korporaal : doe dit of doe datI, dan legt hij 't bijltje neer. Wordt de
korporaal boos en dreigt hij : --- ik geef u 't uitdrukkelijk
- bevel! dan lacht hij en steekt de handen in de broekzakken.
Zegt hij integendeel : - bah! ge kunt dat niet doen, jongen t
Dan stuift hij op en - Wat? ik niet kunnen, zwetst hiP En
hij spant de ktiiten en werkt voor drie! Esprit de contradiction!
Heere-mijn-tijd! daar kan een grauwtje niet tegen op.
Vier jaar heb lik naast hem geleefd. We waren geknipt
om elkaar te begrijpen: zijn we beiden geen jongens uit het
volk? Ik heb hem bespied en afgeluisterd, bestudeerd langs
voren en tangs achter. En toch, ik moet bekennen, nog zou ik
niet durven zweren dat ik de psykologie van den. volksjongen
tot in haar fijnste vezeltje zal ontrafelen.
De vooJwacht onzer kompanie had eens drie verloren
gedoolde Saksers krijgsgevangen genomen. Waar ik me bevond
was het schuiIhok van den kapitein. Het trio werd er onderhoord. Mijn strijdmakker was een jongen van 't Schipperskwartier. Enkele oogenblikken vo )r de havelooze Saksers naar
't loodsje van den bevelhebber opgeleid werden, hadden we
ons rantsoen brood ontvangen. De luitenant van hetpeleton
had me een opdracht gegeven en toen ik weerkeerde hoorde
ik van het ingepikte drietal. Mijn strijdmakker beschreef nu het
tooneeltje in zijn smakelijk dialekt. Hij vertelde me van die
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-- pardon! - smeeriappen, welke misschien ten zijnent al 't
kop~r en den wol gerobberd had den en hunnen houten Hindenburg, waar hij stoofhout van zou kappen, moest hij hem,
na qen ooriog, eventueel ontmoeten en andere bijzonderheden
vol dreigementen en banvloeken, te lang om te melden. En to en
hij bitgevooisd was vroeg hij mij een stuk brood. Ik keek op,
verbaasd.
- Hebt gij dan uw paart niet gekregen, hengelde ik?
Een van 't gezelschap jokte dan:
- Zeker, man. Maar hij heeft het aan die sloebers
gegeven ! De sioebers, dat waren de Saksers.
Ik verzeker u, op mijn woord, dat mijn strijdmakker de
Konventie van den Haag niet op zak droeg en Schiller en
'Go~the aan zijn zolen lapte.
Oat is ooriog, ziet U, en zoo was de volksjongen.
Het laatste offensief wordt ingezet.
Den 14n Juli 1918 grijpt de plechtige wapenschouw der
geallieerde troepen plaats.
Parijs vlagt en siert het olympische voorhoofd met 't
eeuwigheidsgroen van lauweren. De vijand ligt v66r de
pooirten der stad en Parijs gIimlacht. De morgen en de avond
spannen een triomfboog van Iicht w'!-aronder de iegioenen
doolrstappen. De zon ketst bliksems uit het staal van helmen
en wapens.
In vensters en balkoenen trost het bloemig gewemel van
vrollwen, meisjes en kinderen en het bewegen der wuivende
handjes en wimpeltjes wingert festoenen van driftige koleuren
langsheen de vlakke hUizengevels. De troepen gaan voorbij,
kalm, een beetje onthutst door het kruisvuur van dolle kreten
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dat over hen wegkaatst. Vit den nacht zijn zij opgedoemd, ze
verdwijnen in den nacht. Zij hebben den ultiemen groet del
gladiatoren gebracht : « Ave Cresar morituri te salutant! » .
's Anderendaags spijkert de zon gulden trofeeen rondom
de eerste overwinning der Bondgenooten. Een ketting van vuur
klinkt het strand der Noordzee aan de bergtoppen der Vogezen. De hoeksteenen der Duitsche stellingen wankelen. Drie
maand lang woedt het orkaan. Zal de aardbol niet spJijten? .
Daar likken plotseling de vlammentongen over de vlakte·
van Vlaanderen. Het is de 27 e September.
De Koning der Belgen richt zich tot zijn manschappen, Hij
hoopt dat ze hun pJicht tot het uiterste vervullen zullen. En de·
kerels welkedaar straks nog dreigden den boel in 't honderd
te sturen, staan plots slagvaardig.
Den 28 en 's morgens zwalpen' de gelederen der stoottroepen
over de uiterste wallen. De eerste golven rollen verloren tegen
het gewapend beton der vijandelijke verdedingswerken. De
branding der volgende golven zwiept over de lijkenstapels der
gesneuvelden. En dan gaat het voorwaarts. Op ieder stuk
grond dat veroverd wordt, zullen de brankardiers een kerkhof
aanleggen. Drie dagen en drie nachten vechten de jongens,
zonder oponthoud. Ze zijn onkennelijkgeworden. De lappen
van hun uniformen flappen om hun uitgemergeld Iichaam. De·
koorts stookt hun oogen rood. Ze snakken naar eendruppel
vocht om hun gloeiende strot te laven. De honger kwelt hen.
Met getrokken messen vallen ze op de lijken der paarden en
ze snijden hompen vleesch, uit de stijve knollen, die het slagveld verpesten. Er zijn er die in 't volle geweld van den strijd
indommelen.
Wij bevinden ons hier op het terrein, waarover het zomeroffensiefvan 1911 raasde, dat de Engelschen tot Passchendale
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voerde. De aanblik is afgdjseJijk! De houwitsers hebben den
grond tqtaa1 omgeploegd. 't Moet zijn dat het artilerievuur wei
gericht
geweest, want hier en daar verspreid, gapen de
ineengestorte of opengekloven schuilloodsen van gewapend
beton.Onde verroeste, onUakelde tanks zieitogen, monsterachUg. ¢angs de baan gapen kuilen waarin doode paarden,
hals over kop en dampend van bloed, zwijmen. Eenzelfde obus
heeft ze neergebliksemd. Uitgeput van inspanning zijn de arme
dieren<~~ergestuikt, onbekwaam weer op te staan. Ten einde
het verkeer niet te stremmen is men weI verplicht geweest ze
terzijde Ie slemen en af te maken.
HeHooneel wisselt at.
We staan op den kam van een heuvelrij. De omliggende
landen deinen wijd en zijd met zachte, blonde glooiingen. Hier
hebben W.e ten volle de impressie van den bewegingsoorlog.
De kanons in vlakke veld opgesteld, bulderen. Oroepjes ruiters
draven rond op verkenning. Ze rukken op, dekoratief, de
lansendmhoog gericht ; de helmen tot over den nek geschoven,
den fikschen romp omflapt door de wijde pan den van hun
mantels .. '
Een verlaten hond sluipt over de velden. Bijwijlen blijft
hij staan, snuffelt, spitst de ooren., Zijn grauwe, langharige
peJsen pluimige staart geven hem 't uitzicht van een wolf die
door den honger gepraamd, aan 't schoffeeren is ...
Onyerpoosd, kaotisch dOnimelt het verkeer. Het iseen
optocht van karren, wagens, kanons,caissons, paarden, autos.
De voerj,ieden sakkeren. De wielen zinken tot aan de as in den
zompigen bodem.
Wat een geroezemoes: stemmen schalle'tl, paarden hinniken, hoomtjes toeteren, f1uitjes snerpen, motors ronken. De
vliegeni¢rs verzekeren de verbinding tusschen de voorste troe-
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pen en den StaL Zij zorgen tevens voor viktualien en munitien.
Helaas ! Enkelen hebben hunne stoutmoedigheid met het
leven uitgeboeL Ais vogels zijn ze uit den hemel neergeschoten
en met lamme vleugeJen ter aarde gevallen. De stukken van
hun verbrijzeld toestel getuigen van hun akeligen dood.
Zes wekco, onverpoosd vertoeven de joogens in de danteske vizioenen van dood en vernieling, Van~ dorp tot dorp
planten ze de driekleur op den herwonnen vaderlandschen
bodem, en Vlaanderen wordt eens te meer het heilige schrijn,
waarin het gebeente van het dapperste yolk uit Gallie rust. De
wapenstilstand wordt geteekend. Ge hebt allen. onze jongens
zien weerkeeren. Zijn zij in den grond van hun wezen veranderd? Ik geJoof het niet. De Vlaamsche volksjongen was
antimilitarist v66r den oorlog. Onmiddellijk na zijn demobilizatie, heeft hij den strijd tegen het militarisme weer aangebonden.
Als Vlaming was hij vertrokken. In den smeltkroes der s\agveiden is hij vlaamschgezinder dan ooit geworden. Met enkele
centen op zak,en een broodjeonder den arm heeft hij van
moeder afscheid genomen. Meteen brood onder den arm en
een schaarschen penning in den beugeJ, overschrijdt hij ook
nu weer den drempel der ouderlijke woning.
Het onderwerp is niet uitgeput. . Mijne taak eindigt echter
waar het benediktijner werk van filologen en folkloristen,
opvoedkundigen en filozofen begint. Ik heb u den Vlaamschen
volksjongen in oorlogstijd v66r de vuist gesilhouetteerd.
Wat ik U van zijn gebreken en eigenschappen in dit opstel
liet doorschemeren, vormt enke! de synoptische tabel, van
enkele dilletantische bespiegelingen en losse kantteekeningen.
De Vlaamsche volksjongen heeft zich man getoond, heel
den gruwelijken kamp door, in denhumanen zin van het woord.
Met zijn bloed is hij even mild geweest als met zijn spot. Roem
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heeft hij niet gelOcht. Erkentelijkheid werd uitgeschakeld of
door plicht vervangen. Hij was een vreemde in zijn eigen leger.
De haat van zijn knevelaars vervolgde hem tot in zijn graf en
op het voetstuk van zijn !ijk werd zijn volk verloochend. De
wetteJijk door hem afgevaardigde vertegenwoordigers van het
land, hebben in den schoot van het Pariement, het rekwizitorium
tegen de Haversche regeering uitgesproken, dat door duizenden
klauwaarts aan 't front geformuleerd is geworden. De tijd van
spreken is aangebroken.
In het Januarinummer van De(n) Vlaamsche(n) Arbeid,
schieef Filip de Pillecijn, een derjongere letterkundige kritiekers, welke ons voor het stilzwijgen van Vermeylen vergoeden,
een hoofdstuk over Vlaamschekultuur, waarin hij betoogt dat
wij geen oorlogslitteratuur bezitten.
« De groote armoede van Vlaanderen, zegt hij, heeft zelfs
in de heerlijke verslagenheid van haar Iijden, geen klank gevonden, waarop de Hid trillen kon. Deze oorlogsjaren zijn op
het front in schraalheid voorbijgegaan en wat de nabloei zijn
zal kan met geen lyrisch geprofeteer worden voorspeld ».
Ik ga met de PilIecijn akkoord, waar hij door oorlogsliteratuur aan de hand van Taine, «un traite des hommeset
des choses » bedoelt. De synthetische uitbeelding van Vlaanderens tragedie aan den Ilzer was onmogelijk om veelvoudige
redenen. Er bestond· geen voeling genoeg onder de kunstenaars
van het front. Ze waren te jong. Ze kenden niet altijd de ware
toedracht der gebeurtenissen. De lichamelijke gesteltenis sloat
dikwijls allen geestelijken arbeid uit. De censuur en de speurhonden van den veiligheidsdienst waakten. Fragmentarisch
werk hebben de Vlaamsche letterkundigen van 't front nochtans
geschapen, en zonder mij aan vooringenomenheid te bezondigen, lOU ik gedichten van Gust van Cauwelaert, Daan Boens,
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Ward Hermans en Hilarion Thans kunnen aanhaien, die naar
vorm en inhoud het sieraad der wereldliteratuur verrijken. Ook
meesterlijke b\adzijden proza zagen in onze taai het licht, wier
iuister nlet vefbJeekt naast wat er in andere landen van 19141920 gedrukl werd. Is de oorlogsletterkunde noodzakelijk het
eigendom van wie in de loopgraven den dood trotseerden?
Leefden niet heelder kolonien van ons volk in het buitenland
of onder het juk def bezetting. Gevoelden die menschen ook
den last niet van den oorlog en loont het de moeite niet de
odyssee van die ballingen en afgeionderden ult te diepen?
Enkelen waagden zich r~eds op dit terrein. Staat er. de katalogussen maar eens op nil, er is keuze :
Opden uitkijk van P. Callewaert; Oorlogsvizioenen, Van
een Verloren Zomer, De Strijd van Cyriel Buysse; de Dood
van leper van C. Oezelle; Snepvangers, Menschen. Het gemoedelijke Leven, De ldealisten van Lode Baekelmans; Cies Slameur van Paul Kenis; Oorlogsnovellen uit den Ooriog, Namen
1914 van Ern. Claes ; In 't gedrang van M. Sabbe; Oorlogsdagboek vanStijn Streuvels ; De Val.van Antwerpen van Jozef
Muls; de Verzen van Fleerackers, de Clercq, K. Van den
Oever en Cyr. Verschaeve. Dit is slechts een greep in de
graanzware korenaren van onzen ongst.
Gewis de groote, volmaakte zang, waarin de hekatomben
van de bloem onzer jeugd, haar fyzieke uitputting en moreelen
ondergang definitief geboekstaafd zijn voor het nageslacht,
wacht nog op zijn Homeros.
Want over die bladzijden moetdegolfslag der menschelijke
ontroeringen klotsen, op het eeuwige rhythme der getijden, en
zal het woord, de bezielde inkarnatie wezen van de wanhoop
en het teed, den haat en de liefde, den nood en den angst, de
hulde en den blaam, de wilskracht en de vertwijfeling van
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<luizenden jongelingen, die door het noodloi' van de goddeJijke
10ppen van het leven in de koele meren des doods gestort zijn.
Mij schijnt het, dat die zang nog. het eerste decennium op de
snaren der mythologische lier niet zal gespannen houden.
Zij wie het groote .avontuur, onder den helm, hebben
meegemaakt,' vermeien zich thans in het wonnige paradijs van
Pallieter. De indrukken, welke ze opdeden, vervagen langzamerhand en wanneer ze later,bl~zonken en gelouterd, de
uitvoering van hun ontwerp zul1en willen doordrijven, loopt
-de waarheid kans door de legende overvleugeldle worden.
Wat deert het? Voor 't oogenblik heeft Vlaanderen eer behoefte
.aan apostelen dan aan estheten. De ontvoogding van het volk
vordert het beste der krachten van onze kunstenaars op, in
den dageJijk~chen strijd, teg~n den sleur der traditie, het verweer der reaktie en de heerschappij der franskiljonsche autokraten. Is die zending vervuld, laat dan de dichters de zilveten
llambeeuwen der schoonheid ontsteken in de tempels van hun
onsterfelijke goden. Het weze dan wat wils en bij voorkeur de
apotheoze van den volksjongen in oorlog, - de scharlaken
Thijl die onder het kruis van zijn liefde vdor Vlaanderen en
op den boog der horizonnen, het flikkerend zwaard ter heup
gezet als een bazuin van licht, na j aren van verdo~menis , het
tee ken der -verlossing afwacht , om den riieuwen dageraad
j1:lbehmd te begroeten.
Februari 1920.

FRITZ FRANCKEN .

AFSCHEIDS-LANDSCHAP.

Dien avond dat een grijze hond in 't hok
Lag en de maan de helft der lucht bescheen ;
In 't oogenblik dat tusschen beide trok
Een raaf naar 't nest en aan de kim verdween ;
Toen op het zien van mijn gebeitsten stok,
De hond zijn mond vertrok !en blafte, neen,
Schier huilde en ergens zeven uur de klok
Sloeg en de trein een seih f100t lang aaneen ;
Wist ik, dat in ons was iets schoons vergaan
En keek de erinring aan uw tranende oogen,
In de oogen van dien vochtgen hond mij aan,
En hoorde ik in zijn blat uw stem bewogen,
Als toen ik om u de contburen van 't
Vaarwel zag en u gat voor 't laatst de hand.

P.

KEMP.

LIEFDES-ONTMOETING .

.Als een stem in den avond, niet sprekend meer luid,
Maar gedempt als een kleur in de vert'
Doolt het bruin uwer oogen, 0, smeekende bruid,
Door den schemer tot mij ; als ee·n brekend geluid
Van een zee op een strand. waar een nachtstonde werd
Met gesluierd gestert !

Uw begeeren zoo zoet brandt met duistere vlam
Voor het raam mijner ziel, en uw mond
Ziet de komst van mijn mond of een luisteren kwam
Aan verlaten paleis en een fiuisteren vernam
Van een andere ook zoe ken de een zaligen stond ,
Tot men beiden die yond .
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Want mijn droom is uw droom, onze droomen zijn een,
Ais twee lamp en gelijkend in gloed.
De begeerte onzer zielen wi! droomp.n dooreen
Tot een schoon , stilgeluk van toekomend verleen,
Op den adem der ziel en een bloesmen van 't bloed
Allerzaligst en zoet.
Oat de nacht met zijn duister nU oVer ons kQom'
En de stilt' der vallei sluit' zich rond
Ons geluk, slechts het ruischen vanloover en stroom
Mag nog storen den zielen-betoovrenden drootn
Van den blik in elkander verloren een stond
En uw borst aan mijn borst en mijn mond aan uw mond ,

P.

KEMP ~

DOODE VINK.

Nu zingt mijn ziel, op kamer zonder vuur
In een vreemd hilis, van smart eenmelodie
Om kieinen broeder vink. die pijnlijk stierf.
Waar is hij nu:? Achter het Iuchtazuur
Is 't of 'k de zielen van geliefden zie
In de eeuwigheid. Maar waar zijngeest wei zwierf,
Toen hij het leven liet in kleine kooi,
Waar hij eens at en sprong en zong zoo mooi ?
Waar zijt gij heen, mijn kleille broeder vink?
lk schreide om u, mijn hart is ongerust
En andre vogels wisten 't even min.
Het leege traliehuis is stil, geen tink
Van fluiten schaltmeer door it vertrek. Gebluscht
De kleine vlam van geest, waar gij lOngt in.
AI tweemaal zag ik rijzen 't morgenrood,
Maar kleitle broeder vink blijft eeuwig dood .
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lEn toch niet dood ; een wondlerbaar geheim,
Oat aile leven geeft en neemt weer heen,
Nam hem fn scheemring van goud-grijzen droom .
Daar zingt hij schooner schal in 't gulden rijm
Van eeuwig-feestend licht, delit gloort ineen
Met heniellijn en -kleur. Uit wonderboom
\Vipt hij van gouden twijg op Godes hand
En fiuit het lied van 't Eeuwi,g Zomerland.
In de eeuwgen opgang van di,en dageraad,
Waar aile reine zielen stralend gaan,
lEet kleine broeder vink zijn beste licht,
Drinkt dauw van stralen, kWf:elt in goudgewaad.
Hij weet het raadsel van zijn :aardsch bestaan.
'. En als de Dood mijn sehreen ten hemel rieht,
Vliegt aan den drempel met e,en blij getink
Mij groetend tegen kleine broeder vink.

P.

KEMP.

EEN EUROPEESCH PABEl,T JE.

Europa's linnen was bevuild, dat linnen moest gewasschen
worden. Het was in de kuip geduwd, de loogwas er over
gegoten, en vreugdig begon het volk reeds te arbeiden toen
plotseling de deur der zaal openvloog en er een spook binnen,·
trad . Allen werden er door met angst en )amheid ges)agen.
« In den naam des Keizers, ziet door het venster ,. gebood
het, en de massa zag door het venster den brand woeden, zij
hoorde de kanonnen donderen .
« Ziet in de kuip en wasch het bloed uwer broederen van
het linnen af, }) bevalhet thans. En ach en wee klonk het
't allen kant wijl m'en het zeepsop inhloedyeranderd zag.
« Gij zijt bewust van wat geschiedt, en weet, dat ik
Oor)og heet die u omringt'}) sprak het 'spook. Het verliet de
zaa) om in de )uchten te gaan zwey,eIi'.
De massa was zoo diep getroffen dat werken gansch onmogeJijk werd en verliet de waschiplaats. Reeds lang was de
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kUip onaangeroerd gebleven to en opeens een troepje kabouters binnentrad dat haar naderde, de zeep nam en zich vermaakte met zeepblazen door rieten pijpjes te javen. Zij verzochten de Tooverheks die hun daar gebracht had op de blazen
de namen te willen nederschrijven die zij uitdachten en zo6
schreef zij op de eene Paix, op de andere Liberte, wat verder
EgaJite en Fraternite. Het was immers feest.
John vermaakte zich aileen met schuitjes rondom de kuip
te doen varen, zag overal gele of roo de vijanden, en, daar zijn
maatjes niet meer aan handel dachten werd hij zenuwlijdend en
zwak, hij liet zijn schuitjes aileen en begon te schreien.
.
Nu maakten de kabouters haast een heele groote blaas en
en de Tooverheks moest er Empire Gaulois op nederschrijven.
Wat werd er gejuicht, zij dansten in de kuip dat het sop,
over hun hoofden sprong.
Eindelijk kwam de Dood met bebloede zeis de zaalingeloopen, ziJscheen erg ontevreden, tokte de Te>overheks op
haar schouders en sprak: Het is tijd dat gij uw 1'01 verandert,
zoo niet dan word! mijn werk afschuwelijk. Ik schud en beef
als ik eraan denk. Werp die kaboutersdaaruit, want het menschenbloed verspreidt een verpestenden stank. Verander u in
een goede fee, haal het volk en gebied het die vuiInis .de aarde
in te stoppen.
In een oogwenk was de heks verdwenen en daar stond nu
een engel die om zijn schoonheid door de verstomde massa
aangebeden werd. « Werkt en be mint elkander, » sprak hij en
het volk weende van aandoening.
De Dwergen lieten van schrik hun pijpjes vallen en toen
de blaas berstte sprong en zij in alledjl de kuip uit, zij vluchtten in aIle richtingen want, « Werkt en bemint elkander, }),
klonk het thans overa!.
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Men wierp de stinkende boel de put in, men dekte hem
metaarde, men gaf nieuw linnen. Europa werd nu fijn getooid
maar wat er van de kabouters geworden is, dat zal de geschiedenis later wei vermelden.

BELGISCHE FABELKES.
WATERRH EN ORASMUSCH.

Moeder Eend \iep waggelend, raaskallend van woede met
haar kleintjes de hoeve op en de Hennen kakelden nog heftig
in de verte maar op den vijver was nu alles stiL
Waterrat kwam uit zijn hoI gekropen en Grasmusch lOng
in een struikje dat aan den oever stond: « Wie is nu feitelijk
de pJkhtige ? Wie had het jonge eendje opgepikt ? Vrouw Eend
riep, dat er al verscheidenevan haar kinders op dezelfde wijze
verdwenen waren. De hennen schreeuwden, dat het schande
was, dat bij de Jaffe moorden, de ratten nog al het graan opaten dat voor hen en hunne kinders bestemd was ».
« Vrouw Eend is gek, » zei Waterrat, «en, ware het niet
uitmedelijden, ze zou reeds lang voor haar stoute gezegden
geboet hebben }). « luist zooals wij de onfatsoenlijke Hennen
al yele kwade poetsen gespeeJd hebben, zou zij er ook weI
eens het leven kunnen bij inschieten. Het zijn altijd en aileen
die moeders die lawaai maken over hun geliefde kinders. Wij
ratten, wezels en f1uwijnen, ofschoon wijeJkander nietzoo harte!ijl< lief hebben, doen toch ons best om elkander zooveeJ mogeJijk tevree te stenen en in de hoeve de beste orde'en volmaakste rust te doen heerschen. Endat volkje roept maar seffens, hondt den dief' »
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Ais gij denkt geroepen te zijn om hier orde en welvaart
te doen heerschen, }) zong Grasmusch, « waarom beschermt
gij dan de deugdzamen niet? Waarom moedigt gij de deugd
niet aan ? Men zei mij, dat de kleine Eendjes zoo deugdzaam
waren. De duifjes die hier laatst gedood zijn, waren onschuldig. Nog velen uwer siachtoffers, zooals de kipjes, deden nooit
anders dan de deugden beoefenen.
Waarom hebt gij ze niet tot f1inke Eenden, Duiven, Hennen en Hanen opgeleid die hun nut aan het algemeen konden
schenken ? »
« Ik hoor, gij mist de kennis van besturen, gij lOudt het
volk over uw hoofd laten groeien. Oat men de deugden beoefene, dat is ons aller plicht,» zei Waterrat, zelfs moet men
er zijn onderdanen toe aanzetten. Maar wat baat de deugd, zoo
men haar bij tijds niet benuttigen kan ? Dankomt zij tot verval en dan ...
« 0 ik begrijp u, Rat, » zong de Vogel wijl hij gedurig van
plaats veranderde. «Uw bestuur op d'hoeve waarvan gij gewaagt dient dan aileen tot welzijn van hen die besturen en uw
onderdanen moeten U ten dienste staan. Gij, vindt het geraadzaamst de deugd van de beenen te knagen ! "
.
« GeJooft gij dan ook al in de oprechtheid, gij die vliegen
kunt en bijgevolg overal komt, » vroeg Waterrat.
«ja, voorzeker ; en in ieder geval schrikken uw woorden
mij af ; lOng de vogel.
.
« Onnoozele Treit, » (1) zei Waterrat wijl hij schaterlachte. «Gij kondt mij nogal de vraag stellen of ik niet beschaamd ben. }) <5 Zie,» ging hij lachendvoort, «Iaatst, toeti
ik hij den Pachter in de schrapraai zat om wat spek te halen,
«

(1) Treit. In 't Vlaamsch Grasmusch.
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lltoorde ik die zelfde vraag aan hem steHen }). « Zijt ge niet beschaamd, }) vroeg hem zijn vrouw met een kattenkoleire en de
SuI antwoordde heel bedeesd « jc vrouw, mijn hemd plekt aan
mijn vel». « Ik moest mij bedwingen en mijn buik va5thouden
of ik zou gehuild hebben van 't lachen ».
« Kent gij dan geen schaamte, » vroegde vogel ongeduldig.
«Gouvernementsratten, kind,» spotte Rat wijl hij zijn
knevels fronste.
« Die zijn aile eeren schaamte door, » zong de vogel en
vloog eenige twijgjes hooger.
Waterratzag hem evenwel dfeigend aan.

Ji)ORPSVBRTELUNO.

De oorlog was uit en de lente was wedergekeerd. In het
dorpje was alles stil, de zon had haar wandeling gemaakt en
lOnk vuurrood het westen in, wijl de org,eltonen en zangen van
het avondlof in het oude kerkje weergalmden. Buiten waren de
vogels sam en in ernstigen kout.
Een musch die haar nest achter het Christusbeeld geplaatst had dat aan den zijgevel der kerk hing, wist te vertellen: - Dat haar GoddeJijke Meester sinds den vroegen morgen in diepe gepeinzen verzonken was, dat Hij verstoord wa&en geen woord meer gesproken had.
« Het is misschien uit schaamte voor dien grooten bundel
nooi dien gij achter Zijn hoofd gestopt hebt. Het is juist een
hooimijt die gij ervan gemaakt hebt, en wieweet,heeft boer
Lampens u bij Hem niet voor dilefstai aangeklaagd, » onderbrak de vink.
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Elk bouwt zijn nest zoo groot als hij maar wil, daar
heeft niemand iets mee te maken,» ging de musch voort. Ook, boer Lampens kan niet zeggen dat ik van hem iets gestolen heb. Hij, zal voorzeker meer ongerechtigheden gepJeegd
hebben tijdens den oorlog ! Dat de Gekruiste zoo treurt, he eft
een ander beteekenis. Dezen morgen nog heeft Hij met mij gepraat en toen ik Hem vroeg ofer voor mij hier geen gevaar
hestond, daar ik vreesde dat men Hem zou herschilderen,
vermits er sinds vijf jaren geen borstel verf aan Hem meer verstreken was, antwoordde Hij mij: « Dat de verf nog te duur
was, en, dat v66r ik mijn jongen zou opgevoed hebben er hoegenaamd niets te vreezen was ». De ware reden is deze. Dezeo.
morgen kwam Roza, de dochter van den tuinman, met haar krulwagen langs hier, knielde voor het beeld neder en bad. Wat
zij van den Heer verzocht weet ik niet, doch zij werd niet ver·
hoord. « Die lieden mag ik niets meer geven, » zei Hij mij 8tH,
« zij zijn heiniet waa.-d, zij zijn bedorven, bidden uit gewoonte
en begrijpen niet de waarde van hun geloof. Zij willen hun
oogen niet openen voor de waarheid en ieven Hever ongebonden voort dan aan hun Overheden te zeggen : - Bestuur ons
zooals het behoort opdat we menschen waardig van onzen tijd
zouden worden ». Een zucht ontsnapte Zijn boezem, Zijn hoofd
zonk dieper op Zijn borst, Hij sliep in en sindsdiert heb ik Hem
niet meer gehoord. Wat Roza betrof, zij merkte niets en hoorde
niets van het gezegde. Ik ben vast overtuigd, dat zij niet ge100ft dat Christus leeft ».
«Onze Meester is altijd droevig als hij hier vereerd
wordt,» f100t het Winterkoninkske, «Iaatst zag ik Hem nog
het hoofd omdraaien toen de Baron hier voorbijging en zijrn
hoed voor Hem afnam. Valsch mensch, mompelde Hij en de
baron oak hoorde het niet ».
«
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({ Neen, die menschen gelooven niet dat Christus teeft, »
zei het vogeltje en vloog eensklaps uit de haag in een boom ...
« Opgepast, vrienden ! }) riep het.
De kat keek opwaarts en al de vogels snauwden haar toe:
Weg Judas! Weg 1 x Oaar er voor hem geen zaken te maken
waren, trok heer kater haast terug van waar hij gekomen was.
« Ziet ! - Oaar zit de Baron nochtans00tmoedig te bid·den, lachte het Koninkske to en het van uit de boom doorhet
,kerkvenster keek. «Ja, » sprak de Mees die zich naast zijn
kleinen broeder zetten kwam, «zie eens goed hoe geerig hij
op het Lam Gods staart! Hij vraagt zich af of hij het niet
scheren kan ! }>
AI de vogeJs vonden hun vermaak in de gezegden del' twee
schelmpjes en begonnen hU openhartig over de sociale toestanden te praten.
« Ha ! » « Er valt veel te verbeteren in Vlaanderen, »
zei de Musch ,die achter den Gekruiste woonde.
«Ja, zeker,)} onderbrak de zwaluw ,« laatst ben ik over
WaJlonie gekomen, daar werkt men wat beter vooruit dan hier,
daar begrijpt men elkander. Die menschen krijgen hun Iicht
uit Frankrijk, en, als er hier wat Iicht uit Nederland zou kunnen binnendringen dan blazen de Franskiljonsche schoefels
het haastuit. ..
Nu gister keek ik eens door het venster van den Notaris
toen ik bezig was met mijn nest onder zijn dak te maken, en
zag hem de aandacht vanden Burgemeester op een artikel
trekken, dat in een Belgisch- Fransch dagbJad te lezen was. Zij
lachten genoegJijk. Ik vertoefde een heel tijdje bij het raam en
las daar met eigen oogen, hoe sommige hoofden der Waalsche socialisten hun koning lofartikels toezwaaien, en geen
wonder: - VOOI' die menschen is de sociale kwestie opge"f(
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lost, Wallonie wordt een modellandje. - Ziet maar eens, zij
Ihtebben Hoogeschoien tot in het hartje van Vlaanderen waar~
van de vruchten rechtstreeksin den schoot hunner werkmenschen vaHen. - Zij hebben vak- en nijverheidsscholen in'
overvloed, alles in hun taal }}.
De Zwaluw zweeg bij het gerucht dat het Roodborstje
maakte toen het uit de haag opvloog, want de kater was daar
terug.
«0, die Vaischaard,» zei ze en ging toch voort: «Ik
lbegrijp nief waarom men het Vlaamsche volk, dat zooveel;
voor koning en Vaderland geleden heeft, honderd jaren in,
handicap moet houden en het maar eerst zal laten vooruitgaan"
als het zijn starn en taal zal verloochend hebben. «Voor wiens
vrijheid leden die menschen en streden de IJzerjongens dan? »
vroeg zij,
De Gekruiste zuchtte hoorbaar. De vogels schrokken, vlogen angstig heen en weder maar keerden haast bij Hem terug.,
" Lijdt U, Meester, » vroegen zij medeJijdend.
« Ja » sprak Hij.
{( Willen wij' heengaan » vroegen zij.
«Neen vriendjes,» sprak Hij bevend, « doch Vlaanderen,
.'lOU thans niets dan klaagliederen mogen zingen en die Lofzangen verpletteren mij het Hart. »
Een heele poos zwegen de vogels. EindeJijk scheerden zij
raad om aan de biddende massa, de droefheid en:het Iijden van
limn Goddelijken Meester bekend te make~.
« Niets gekort, die menschen verstaan toch hun dichters
niet, » floot de vink.
Het gesprek hernam.
« Het verwondert me grootelijks, » zong de grasmusch,
van achier een zerk, «dat de Vlaamsche Socialistische'Volks-
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vertegenwooroigers, die de -stoffelijke belangen van het volk
zoo behartigen, ook niet allen begrijpen, dat uit de Vlaamsc~e,
geestelijke ontwikkeling, de stoffelijkeen zedeJijke belangen
van zelfs zullen voortvioeien. Zoo er een Vlaamsche staat be:stand, dan viel het Belgisch zaad in Vlaanderen zoo min op
een dorschvloer als in het Walenland. De voorrechten del'
Franskiljonsche Volksopeters zouden eerst ,en vooral verdwijnen. Het volk lOU beschaafd en deftig worden, het zou een doel
beoogendaar het net lOoals in ander landen, in zijneigen taal,
aile vakken en wetenschappen zou kunnen bestudeeren. - De
dranklust zou verminderen, de ,onjucht zouverdwiJnenen met
haar veel gendarmen.
«Och, onder de socialistische partij zijn er ook al veel
Antikiteiten in Vlaanderen, » riep de Kwikstaart die van het
eene kruis op het ander vloog.
Wonder dat de Vlaamsche VOlksvertegenwoordigers over
het algemeen zulks maar laten gebeuren» zei de Vliegenvanger wijJ hij naar een zwerm muggen uitzag.
« 0 ! De Vlaamsche Volksvertegenwoordigers, » lachte elf
'Cen musch, « die zjjn over 't algemeen bij drank en spel gekozen. Velen van die mannen-hoofden zouden beter Gienen
om als ossenkoppen in fie kroonlijst van het Parlementsgebouw
ie pronken dan om hun volk te vertegenwoordigen; 't zijn
kerels, die, zooals de grasmusch zong, op eenige jaren fortUin willen maken. Zulke soort Patriotards hebben wij hier
tijdens den oorlog aan het werk gezien, zij kropen als lui zen
op de keizerlijke jas van Duitschland, aten hun medemenschen
levendig op, maar toen de kans keerde, werden zij stilaan
ierug goede Belgen. Thans kruipen zij. wederom op den
kopinklijken mantel en helpen nujacht maken op volkslievende
menschen.
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In Holland zaten er ook zulke stalen)}, riep de Tortel~
duif die in den tuin daar naast het kerkhof haar nest gebouwd
had, « zij had den er lekkere plaatsjes, maakten oorlog tegen
de Vlaamsche gedachte, noemden de Vlamingen Boches maar
wachtten zich wei met de Boches aan den Yzer kennis te gaan
maken. 0 ! In den Haag zaten er -zoo velen. »
« Frankrijk zou wijzer moeten zijn, en zich tegenover dat
klein arm yolk wat ridderlijker toonen. Het moest zulke
propagandisten in den wind jagen. Geen wonder dat vele
deftige menschen hier in Vlaanderen voor dat land hun
sympathie verliezen », floot het Winterkoninkske.
« Daar ben ik het met U volkornen eens over », zei de' .
Zwaluw: « Geen enkel Fransch- afgevaardigde, noch minderhet Fransche volk lOU gedoogen, dat men in hun land met
hun centen, Russische, Engelsche of Duitsche Universiteiten
bouwde. »
Nu, wat de andere instellingen alhier betreft, zal ik U
zeggen, dat, to en ik v66r den oor)og naar de warme streken
reisde en ik op een zeeboot tijdelijk rust nam, de zeelieden
bitter met BeJgie hoorde spotten; zij vertelden onder
elkander, dat de handelsvloot in Belgie niks beduidde; dat de
Duitschers bijna aileen de haven uit~aatten, daar Belgieniet
meer lOoalsvroeger bekwame zeelui leverde (1), want, de
Vlaamsche jongens der zee- en Scheldeboorden die van
natttur zeelieden zijn, werden tot de Apenkooi (Navire Ecole)
niet toegelaten, ook niet tot de zeevaartschooi, zoo zij het
«

(1) Vroeger trof men langs de Scheldeboorden nog vele zeemans"
familien aan. ZeUs Mechelen had er. Zij hadden eigen zeeschepen en
vaarden naar Kai'ro, Egypte en overal heen. Kochten en verkochten daar.
Onder het Belgisch gouvernement ging dit alles veri oren en ondanks de:
Scheldetaks maak1en de Duitschers de haven goed.
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Fransch, de eenigetaai die het Belgiseh Gouvemement verstaat,
niet kenden. »
« Met de visseherij, die in Holland en inander landen
een bron van welvaart is, is het juist hetzelfde geval, zegden
zij : Het Gouvemement kent geen Vlaamseh, de vissehers
kennen geen Fransch, hieruit volgtonversehilligheid en zOo
gaan de belangen van heel dat land verloren. »
" Konden de kerels terug met de zee kennis maken, ze
lOuden niet aileen naar de Congo reizen, maar juist zooals
hun voorouders deden, zouden zij de wereldmarktenbeloopen
en voorVlaanderen lOU er een nieuw Beht oprijzen. Thans
zijn er maar eenige gunstelingen uit het binnenland, die met
hetschoo!schip speelreisjes maken en er later toeh van afzien
omdat zij zieh aan het zeeleven niet kunnen wennen. »
«En duldt het Belgiseh volk dat zoo maar, dateenige
domkoppen zoo moedwillig zijn intresten met de voeten
trappen? Moet het Belgisch yolk den Staat dienen en nietde
Staat het volk », onderbrak de Vliegenvanger.
« Voorzeker »', riepen aJ de vogelen samen. « Ja »,
heman) de zwaluw, er zijn hier mensehen in Vlaanderen, die
daar niets van beseffen; zij gelooven vast, dat zij minderwaardig geboren werden en eerst de Fransehe taai moeten
aanleeren om als mensch in de samenleving opgenomen te
worden.»
({ Wat ezels ! » riep een musch.
« Ja, de mensch en zijn hier aartsdom, )} zei het meesje en
lying zich nog eenige rupsjes die het jeugdige groen afvraten.
Het Lof was ten einde, de geloovigen keerden naar hun
!woningen terug, allen groetten het beeld En het beeld bewoog
'niet. De laatste was de heer Pastoor, hij maakte eene diepe
bulging terwijl hij het hoofd ontblooite.
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DeGekruiste draaide het hoofdl om, maar de herder zag
.het niet en zette zijn weg voort.
« Hij ook merkt er niets van », sprak ,het meesje.
« Wonder », zegden al de vogels, «die menschen geJooven niet dat Christus leeft.» « Men ziet,» zei er een
-Musch, « dat onze Schepper over hen niet tevreden is. »
« Oat is duideJijk », zegden de vogels al te saam.
De avondzon was onder, de Nachtegaal begon te fluiten.
O! 't Klonk zoo Vlaamsch, zoo schoon. Echter knalde er een
-schot in de verte en hij zweeg.
De Gekruiste trok zich krampa,chtig samen; de Nachtegaal
-en al de andere vogels kwamen naar Hem toegevlogen.
« Arm Vlaanderen », zuchtte Hij.
« Kunnen wij U helpen, Meest(~r, » vroegen zij allen.
« ja,» sprak Hij, «Vreest die booswichten 'niet die op u en
'uw broeders schieten! Gaat onverschrokken voort met voor
Vlaanderens rechten en verstomde arm en te pleiten I »
Zoo gezegd zoo gedaan. - - Allies werd heimnisvol en ondanks het schot f100t de Nachtegaal zoo helihij kon.
JOZEF GOETHALS

POEMATA.
I.
Nu zijt ge weer.

Nu zijt ge weer naar verre streken
zoo treurig heengereisd, me kind,
maar nauwre Hefde ons zielen bjndt
die zal geen tijd noch lijden breken ...
De kamer waar ge in troostloos schreiel
uw hart ontsloot, vol hope en pijn,
weer.eenzaam, waar geen lampeschijn
haar gouden treumis kan verbJijen.
Voor bittre dagen, treurger luchten
als winter nooit te brengenplach
mij bleef uw laatsteglimmelach
me kind! en saam uw laatstezuchten ..
lk bid .vooru, en zeegne uw teeder
gelaat dat glansde in reine peis ...
Ach ! dat ge gauw voor blijere reis
langs lichter wegen keerdet weder. ..
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POEMATA
II.
Oees avond, kind ...

Dees avond, kind, in tuine wegen
zoo rustig is, zoo rein.
De bloemen, moe van geuren, wegen
in rooden zonneschijn ...
We wandien traag. Geen winden fluistren,
geen lied de stilte stoort.
Maar beider ziel in hijgend luistren
haar dieper oiinen hoort...
Ill.
Miin ziel is naar uw del gevlogen ...

Mijn ziel is naar uw ziel gevlogen :
een blanke vogel door den nacht.
Hoog aan de blauwe hemelbogen
de diamllnte starrepracht.
Mijn ziel is droef en schreiensreede
zoo moe van de overluchtschen tochi.
Ze heeft te lang naar veilge reede.
en eeuwigduurge vreugd gezocht ...
Maar toen ze heeft uw zieigevonden
die weenend-zacht te wake lag
wijl kreunend om nog dieper wonden
toch niet verstierf : uw glimmelaeh,
is al mijn leed, mijn pijn genezen,
en keert mijn ziel nu zonder klacht
naar huis, op lichte wiek gerezen :
een blanke vogel door den naeht. ..
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IV.

Witte roosjes
I.k wachtte hooploos lang op u
al schreiend ill den avondwind.
'k Heb zelf de witte roosjes nu
geplukt, me bloemekind !
De kleine tuil in fijne vaas
staat geurend in mijn eenzaamhuis ...
Hoorde ik uw englenstem niet ? .. 11Ia5 !
't was kreunendwrndgesuis ...
Voor 't moede hart keert nimmer rust.
'k Heb da!l de witte roosjes eenvoor-een zoo lang, zoo diep gekust
met luide snikgeween ...
GERY HELDERENBERG •.

iEEN NUCHTER WOORD OVER DE
WETENSCHAPPELlJKE CONGRESSEN
IN SEPTEMBER t 920.

Dat Vlaamsche congressen, in September 1920 gehouden in het teeken
van den Vlaamschen strijd gestaan hebben zal dien aileen verwonderd
hebben, die in jerusalem een vreemdeling is. Met congressen van den
vreemde vergeleken dragen de onze dan natuurlijk een minder wetenschappelijken stempel; de honderden die zith in de feestzaal der Vlaamsche Academie verdrongen , de nog talrijker scharen die in de aula der
Universiteit hadden plaats kunnen vinden en er geene vonden, blaakten
-van een heilig vuur dat ,zij' misschien niet op het altaar der Wetenschap
waren gaan ontsteken en de rumoerige geestdrift'van zekere toejuichingen
gold in de eerste plaats het · Vlaamsche ideaal, niet het philologisch of
natuurkundig onderzoek. Verre van ons, dat wijzoo iets zouden veroor. deelen . Maar de waarde van wetenschappelijke vergaderingen Jigt toch
in hun wetenschappeJijk karakter. Daarom meen ik hier over de verloopen
bijeenkomst eenige aan- en opmerkingen te mogen doen, die misschien
voor later te houden congressen niet zonder nut zouden. kunnen blijken.
Onze congressen zijn geene vereenigingen van vakmannen. Het
Philologencongres bood een schouwspel van allerbontste verscheidenheid. Oude p\tiiologie en nieuwere talen, geschiedenis, volkskunde ,
muziek, dat alles was er met opvoedkunde en wijsbegeerte vertegenwoor-
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digd. Talrijke geestelijken, specialisten en niet specialisten in aile afdeeHngen; studenten ; leeraars van het middelbare onderwijs en Vlaamsche
strijders; sociale werkers en dames uit de jongste vrouwenbeweging ... om
niets te zeggen van de eigenlijke congresratten, o'lbegrepen hervormers
die met vervelend proza zwaar loopen of eenvoudig babbelzieke praters.
voor wie elk spreekgestoelte eene onweerstaanbare aantrekkingskracht
uitoefent. Het spreekt van zelf dat bij deze bontheidvan elementen iets
van de degelijkheid van het werk verloren gaat; dat zekere sprekers aan
het woord komen en zekere mededeelingen gedrukt geraken, die nooit
in een wetenschappelijk tijdschrift hadden plaats gevonden. Aan den
anderen kant openendeze gemengde vergaderingen de deur van den
tempe I voor menig oningewijde; bij de groote leerlust die een deel der
Vlaamschgezinde jeugd kenmerkt is het niet kwaad als haar van tijd tot
tijd buiten het universitaire onderwijs eene gelegenheid gegeven wordt
in aanraking te Kamen met de hoogere vraagstukken of kennis te maken
met vaklieden die men elders niet tegenkomt. In dezen zin kan ik niet
zijn voor eene strenge scheiding van vakmenschen en niet-vakmenschen.
Maar deze voordeelen zijn slechts bijzaak en moeten bijzaak blijven.
Moesten op een philologencongres de ware geleerden door goedendagzwaaiers en meetingroepers overvleugeJd worden, het zou er met de
toekomst der Vlaamsche beweging treurig uitzien.
.
Wat te Gent vooral ontbrak, dat was practische inrichtingvan het.
werk. Aan de organisatoren zal het wei niet gelegen hebben dat ze eerst
op het laatste oogenblik over de gebouwen der Hoogeschool en dan nog
op een deeler van mochten beschikken; maar zulke kleinigheden zijn
van het grootstebelang voor het slagen van een congres. Op zekere
oogenblikken Iiepen de zalen der afdeelingen vol, op andere leeg, soms
ook verdrong men zich om te gelijk in en uit te kunnen. Voor den spreker
die aan het woord is, voor de toehoorders die een moeilijk betoog volgen,.
is dat even hinderlijk. Voeg daarbij dat op ceh voormiddag drie, vier,
zelfs vijf en zes spreekbeurten en zooveel besprekingen aan de orde
stonden en af te handelen waren; dat de meeste menschen niet wisten
waar ze heen moesten; dan heeft meneen beeld van de Babylonische
verwarring die ... ZOtl kunnen geheerscht hebben. Want Vlamingen laten
zich niet als Duitschers van de wijs brengen als een opschrift verkeerd .
staat en de oorlng heeft ons geleerd hoe men zich uit den slag trekt.
Nochtans ware het zoo eenvoudig geweest op de deur van iedere zaal een
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briefje te plakken met den naam van de afdeeling, dien van den voorzitter
en de volgorde der sprekers en onderwerpen. Voistrekt af te keuren is het
dat men aan iedere afdeeling den last Iiet om den .eigen urcnrooster
vast te stellen. Zulks komt de inrichtings-commissie toe, daar anders
iemand die twee of meer afdeelingen wi! bezoeken onmogeJijk kan weten
wanneer de zaken waarin hij belangsteit aan de orde komen. Men moet
gemakkelijk van de eene zaal naar eene andere kunnen gaan. Ook is het
in Holland, alsik me niet bedrieg, gewoonte op het Philologencongres,
na iedere bespreking eene pooze van een tien minuten te laten, zoodat
het in- en uitgaan zonder storing kan geschieden. Bij deze inrkhting. van
den arbeid is er slechts plaats voor drie of ten hoogste vier mededeelingen
op een voormiddag. Maar dat schaadt niet ; wie van 9.30 tut 13 uur onophoudend heef! moeten opletten, lOoals b. v. het ambt van denVoorzitter
der afdeeling het meebrengt, die he eft in de congresdagen een zwaren
arbeid geleverd, vene van eene ontspanning gevonden te hebben. Ook
zijn tusschenpoozen uiterst geschikt voor kennismakingen, een zeer nuttig
iets op congressen, waar persoonlijke aanraking dikwijls het tastbaarste
resuitaat der bijeenkomst bJijkt te zijn.
Hierop zal men mij met reden antwoorden dat het onmogelijk was
het g'etal mededeelingen per afdeeling te verminderen zonderhet.getal
afdeelingen te verhoogen of meer dagen te zetelen. In de huidige omstandigheden was het natuurlijk zeer gewenscht al het hoofdwerk opeen dag
af te handelen en dit moest begrijpelijker wijze tot over last van. het
programma leiden. Theoretisch gesproken zou een langere zittijd verkieslijk zijn waar destof zoo overvloedig is. Want een vermenigvuldigen
der afdeelingen is ook niet doelmatig, daar het veel beJangsteUenden in
de onmogelijkheid brengt om twee onderwerpen aan te hooren die op
hetzelfde uur behandeld worden. Aan een ander middel, het voorafdrukken der mededeelingen lOodat op het congres aIleen de bespreking plaats
heeft, daaraan is bij jaarlijksche vereenigingen niet te denken. De meeste
sprekers hebben al moeite om tegen den datum der vergadering klaar te
zijn : moesten zij eenige weken te voren hun arbeid gedrukt voorleggen,
men zou zeker kunnen zijn dat de helft ten minste tegen den geste\den
termijn niet gereed zou zijn. Wanneer een congres verschillende dagen
zefeit, dan kan hij die over weinig tijd beschikt slechts op dien dag komen,
waarop het voor hem interessante onderwerp behandeld wordt ; anderen
zuBen twee dagen komen, vel en het geheeie congres volgen. Maar waar
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alles met zeven haasten moet afgespeeJd worden, dan vindt niemand zijne
:gading ; dan heeft men ter nauwernood tijd om nieuwe kennissen te maken
en van het heele congres blijft aIleen de indruk . eenergrootsche betooging, die in rook vervlogen is. - Een zeer gelukkig denkbeeld is het
geweest de mededeelingen in beknopten vorm v06raf in het Programma
,op te nemen . Waar. de beele verhandeling niet v66r -het congre:. kan
-gedrukt worden, is zulks de meest praktiscbe oplossing. Ten slotte nog
een woord van critiek : stellig i!l bet af te keunin dat op eene algemeene
vergadering een onderwerp bebandeld wordt dat tot levendige discussien
-aanleiding moet geven zooals de geslacbtenkwestie. Waar honderden
bijeen zijn is geene degelijke en tevens levendige bespreking mogelijk.
Wat is nu, na al deze critieken en afkeuringen de gezamenlijke indruk
van het congres of Hever van de Congressen? Niemand zal mij, naar ik
meen, tegenspreken als ik er van getuig dat ze uiterst goed geslaagd zijn .
JOSEPH MANSION .

KRONIEK DER VLAAMSCHIE BEWEGING.

Het is een zeer ondankbare taak een kroniek op afstand te schrijven_
Zoo ware het voor mij een buitenkansje g,e weest te kunnen schrijven over
de taalwet a\s over een afgedane zaak. Helaas! voor mij en voor de
taalwet. Misschien weI is de zaak afgehandeld op het oogenblik dat deze
regelen in druk verschijnen , en dit is juisil het vervelende dat tijdens het
schrijven en het drukken van een kroniek zoo'n massa dingen kunnen
gebeuren die de copij een drommels schelef uitzicht geven.
En toch is het onmogeJijk een vlaamsche kroniek te schrijven lOnder
van de taalwet te gewagen .
Menig vlaming he eft zichbezondigd aan Jichtvaardig oordeel : ell
dit komt omdat menig vlaming zich moeiJijk in het hoofd kan steken
dat een wetvoor Vlaanderen geed kan wlezen als zij gestemd wordt met
medehulp van Walen en van den heer Woeste; met medehulp van de
Regeering en met, als verslaggever, een waalsche kathoJiek.
Och ! 't is de erfeJijke vlaamsche kwaal die te begrijpen maar allermill st t~ verontschuldigen is. Want van d ie vele vlamingen die hun orakel
hebben laten gaan over deze veel omstreden wet hebben zoo bitter
weinige den moed gehad den dorren weinig troosteJijk-gestelden tekst
in zijn geheel te doorlezen.
Ik spreek misschien ten onrechte van vele vlamingen: ik bedoelde
eigenJijk ~ luidruchtige » vlamingen . Wantt tegenwoordig wordt op luid-
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;ruchtigheid prijs gesteld. Welnu die luidruchtige vlamingen zijn, om het
,heel beleefd te zeggen, aan het kakelen geweest over hun eigen windei.
Ais advokaat van de wet wi! ik niet optreden: dat onderstelt vooringenomenheid en mijn wensch is dat de voornaamste verdienste van
,deze kroniek objectiviteit weze. En opjectief gesproken mbgen wij weI
een hymnus aanheffen ter eere van de taalwet.
Wat men haar verwijt komt feitelijk neer op het volgende: deze wet
is maar een wetje te meer dat verloren zal loopen als een waterdroppe[
-in de Sahara van de verfransching van Vlaanderen.
Dit is valsch op tweeeriei manier.
Eerstens is deze wet geen wetje zooals haar voorgangers. Een wet
,die tot onvruchtbaarheid gedoemd is, is een wet die niet past in het
systeem waarin zij wordt gesteld. Zoo is het onzin een vlaamsche wet op
de burgerwacht te maken als het leger en de technische krijgstaal fransch
<is; zoo heef! het voor Vlaanderen ongeveer even veel nut een paar
<vliegen dood te knijpen als een ongelukkig uurtje vlaamsche les te iaten
-verdolen op den uurrooster van een fransch onderwijs.
Maar deze wet omvat gansch het bestuurlijk raderwerk van hoog tot
<laag, van aan Zoetenaaie tot aan Brussel, van aan het pennevarken dat
aan het budget van een boerendorp knaagt tot aan de royale meneeren
,die hun banken in Vlaanderen hebben gezaaid met het gebaar van
vreemde heerschers. En dit stelsel zelf moet, in de praktijk, na koTie
jaren een van de belangrijkste elementen van ons openbaar leven hebben
:gezuiverd.
Laten wij toegevingsgezind zijn en zeggen dat de wetgever ook wei
een paar distels heeft overgelaten voor hen die graag spelemeien op het
veld van de malcontenterij. Zoo hebben sommigen, die vanuit Holland
:hun rouwpsalmen aanheffen over Vlaanderen, er een helsche grief in
;gevonden dat het woordje « nederlandsch »niet werd aangenomen in de
plaats van «vlaamsch ». «Les chardons pour les anes» om fatsoenlijk
:te spreken.
Meer dan in de wet staat kon niet worden verkregen en het was ook
'niet noodig. Waar het op aankomt is ons openbare leven te zuiveren, de
betrekkingen van de massa met de besturen in het teeken te brengen van
onvermengde vlaamschheid. En dit geschiedt door de taalwet. Het initia'tief van een enkeling die halsstarrig aan het fransch houdt loopt verloren
in de normalepraktijk van de wet; het is de uitzondering die doodgaat
iin degewoonte van elken dag.
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En tweedens hebben de vlamingen die zich morrend onder hun tent:
hebben terug getrokken een hoofdzaak uit het oog verloren.
Die mensch en den ken « in compartimenten» zooals de eenvoudigehuisvaders die zich door een referendum over de onderwijstaal laten van
streek brengen. Zij rukk\!n het bestuur uit den samenhang van al de andere·
elementen die gezamenlijk het complex uitmaken van openbaar leven.
En kan er weI iets onlogischer in de wereld bestaan? Is een
VlaanderenuitdenkeIijk met een vlaamsch bestuur terwijl al de andere
vertakkingen van ons nationaal bestaan verfranscht bIijven? Het Jigt in
de lijn - de natuurJijke historische lijn - van onze vlaamsche ontwikkeling dat de eene factor noodlottigerwijze de andere tot koppeling
dwingt. Daar nu Jigt juist de dwaling dat voor vee I menschen een verderen opmarsch langs den weg del' geleidelijkheid uitgesloten bJijft en devlaamsche taalwet aldus in de lucht lOU blijven hangen.
Maar spreken wij niet te voorbarig over taalwet, want de berichten
die gisteren de ronde deden over de taalcommissie van den Senaat schijnen er op ie wijzen dat de relikwieen van het cijnsstelsel aan geen andere
atmosfeer kunnen wennen. De ond-minister Berryer, die toch wei iets van
bestuurszaken ruoest afweten vermits hij jaren lang bezoldigd werd als.
minister van Binnenlandsche Zaken, gaf als voorwendsel dat hij eerst
moest " eclairer sa religion» bij de ambtenaars van het middenbestuur..
Zoo'n schamelheid van kennis kan aileen zonder tegenspraak doorgaafr.
in ons oud-modische heerenhuis. De groote bazen van de middenbesturen
zullen natuurlijk bij hun liefste heiligen zweren dat de wet een rechts-·
verkrachting zal wezen, een onmogelijkheid, een scheidingswet, « UTh
pele, un galeux ».
Kan het anders ? Die heeren werden uit hun lekkere onwetendheid
opgeschrikt, hun luie vooflecht wordt getoetst aan het volksrecht, en bi~
degenen die aldus de eerste gevolgen van een gelijkheidswet zwaar zullen
voelen wordt te raje gegaan. Dit herinnert aan de beruchte « commission
de controle » welk op taalgebied tijdens den oorlog in ons leger tot stand
kwam. Zij die moesten gecontroieerd worden, onze generaals en hoogeresabeisieepers, onze kazerneratten vergroeid in onrecht en dienstbaarheid,
waren juist degenen die controoi moestenuitoefenen.
De Senaat heeft hier een eenige gelegenheid om lOnneklaar aan te
toonen hoever hij van een democratische opvatting verwijderd is. Een
hervorming van de wet maakt deze voor Vlaanderen onaannemelijk. Dan
zouden wij reeds van af het eerste punt van de vlaamsche oplossing voo.

VLAAMSCHE BEWEOING

285

bet feit kunnen worden geplaatst dat de reactie in Belgie e.en wet opdringt
aan Vlaanderen, tegen den wil van het vlaamscbe volk. De tegensteIling
tus8chen Belgie en Vlaanderen wordt van andere zijde reeds scherp
genoeggesteld om botsing onvermijdelijk te maken. De meest zachtzinnige herkauwer van de vaderlandsche driekleur in Vlaanderen kan toch
njet aannemen dat een bepaling welke in hoofdzaak Vlaanderen's leven
aanbelangt door Belgie tegen Vlaanderen wordt geregeld. Wat de logische
gevolgtrekking van dit alles wezen zou Hgt voor de hand.
Daar is trouwens in de allerlaatste dagen een gevaarlijke precedent
gesteld dat Brussel en Wall on ie, handelend en sprekend uit naam
van Belgie, tegen Vlaanderen heeft doen positie nemen! Het militair
Verbond.
Wat het techni,;ch behelst zullen wij wellichL maar weten op den
mooien dag dal de valiezen van de geheime dipiomatie te grabbelen
worden gegooid onder het straatrapaJje. En dit gaat ons ook niet aan,
want zoover moeten wij niet weten om uit vier ijzers gelijk vuur te slaan
tegen de verkoopakte welke over ons gesioten werd.
Voor nadere detllils over de wederzijdsche verplichtingen zal moeten
worden gewacht naar de eerste verklaring welke onmiddellijk na
't bijeenroepen van de Karner zal worden afgelegd. Dan zullen wij kunnen
nagaan hoeveel menschen met verkeerde voorstellingen werden om den
tuin geleid. Maar ook dit is bijzaakwant dieverdere wetenschap van het
hatelijke contract kan toch maar aantoonen de mindere of meerdere mate
van onze dienstbaarheid. Een cenzijdig militair verbond met Frankrijk,
in hoe zachte termen het ook moge gesteld zijn is voor ons, vlamingen,
verfoeilijk en het zou afleidingswerk zijn zich te begeven tot een onderzoek van de mildheid met dewelke Frankrijk ons op dit stuk tegemoet
is gekomen.
Daarom willen wij niet eens onderzoeken wat.er aan spitsvondigheden in begrepe:1 is,zooals het vaststellen door Belgie of Frankrijk al
of niet aangevallen wordt bij een eventueele hotsing met Duitschland.
Want voor ollze militaire en ministerieele contract-venters is reeds bij
voorbaat bepaaJd dat Frankrijk de aangevallene is en het paar uren-dat
verloopen zal tusschen een oorlogsverklaring en het oprukken van onze
eigene troepen is el?n al te belacheJijke tijdsruimteom de verantwoordelijkheden van de twee groote vechtersbazen op te maken.
Neen, niet daar moet de grond Jiggen van onsverzet. Hoofdzaak is :
eenerlei dat Belgie medegerukt wordt in het raderwerk der Fransche
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politiek die thans gesteund gaat op het imperialisme en het doodknijpen
van denieuwe idealen die, bij de vernieuwing der internationale betrekkingen, naar voren dringen. Belgii~ he eft er belang bij dat de Volkenbond
van een groeiend tot een yolwassen Iichaam gedije, en Frankrijk heeft van
.af de eerste uredoor zijn pefs en zijn politiekemannen den Volkenbond
den schop gegeven. M th.et sluitenvan dit verbond bedrijft Belgie een
misdaad tegen de nieuwe eneenige mogelijke wereldconceptie.
Ziedaar waaroin de vlamingen in eerste plaats met overgroote bitterheid dit verbond hebben zien tot stand komen. Want meer dan te voren
leeft in degeesten van onze fiaminganten, en vooral van onze jonge
flaminganten, de humanitaire betrachting die uit het fiaminganti<;me
geboren werd en het flamingantisme aan het verruimen is. Wij hebben
het leed der ootlogen tebloedig aan den Hjve gevoeld, wij gaan nog gekrenkt en gekneusd onder de jronie van de oorlogen om het Recht der
kleine volkeren. Daarom, op grond van dit besef, dat menschelijk is,
vooraleer specifiek vlaamsch te zijn, wordt de woede geboren die thans
dreigend opsteekt in Vlaanderen.
En ooids daar een onheil voor beschoren voor'het Vlaanderen dat
in Belgie Iigt en op zoo tergende wijze vergeten werd door onze regeerders. Het is de eerste daad waardoor de grenzen tusschen Frankrijk en
Beigle worden weggedroomd; economische drukking en bel often zuBen
wei verder te weeg brengen wat een Belgisch minister genoemd he eft
« une union plus intime ».
Bij dit alles hebben wij de vormelijkheid niet te bepraten; voor ons
blijft aileen het bloote feit van het militaire verbond waarvan Vlaanderen
de uitvoering moet verijdelen met aile middeien, ook dezedie krachtiger
zijn dan het houden van protest-meetings of het voeren van een perscampagne.
Dit staat de VJamingen klaar voor oogen; nooit werd meer eensgezindheid op een onmidde\lijk te yellen uitspraak bekomen. Maar nooit
te voren werd zooais uu krachtdadigh:-id verwacht van wie de eer en den
last hebben op de voorste rei te staan.
Wij moeten geen doekje nemen voor het bioeden; op het oogenblik
waarop ik dit schrijf zijn reeds te veei kostbare dagen zonder een beslissend woord van aanmoediging vanwege de leiders voorbijgegaan. En
dit is een gevaarlijke tijd. De parlementaire vacantie geeft geen geiegenheid aan de katholieke vlaamsche voormannen om hun actie duidelijk te
omlijnen door een breed-opgezet debat in de Kamer. Periodes van af-
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wachting zooals dezewelke wij thans beleven in het verbeiden van.een
interpellatie over het militair verbond zijn hachelijketijden. ,. Minister
Poul1et he eft geen gelegenheid zijn houding klaar te leggen en tevens
werd nooit op dringender wijze de behoefte gevoeld aan eenhelder woord
van uitlegging van zijnentwege.
Wij zullen maar geen ,overdreven belanghechten aan de gemeene
campagne van persoonlijkheden welke tegen Mr Van Cauwelaert werd
ingezet. Niet den heer Poullet maar hemzelf word! het verbond aangerekend, het onbeduidendste wordt hem ten grief gemaakt. Lieve broedertjes,
menschen met het krachtig stemgeiuid, waar zijn uw zinnen en wie houd't
de draden van uw bedrijf ?
Misschien op het oogenblik dat deze regelen worden gelezen za1
Vlaanderen de rol van den heer Poullet begrijpen of veroordeelen. Wij
willen de gebeurtenissen niet vooruitloopen maardit mogen wij toch
wei zeggen zonder tegenspraak te vreezen: de heer Poullet heeft aan de
vlaamsche zaak diensten bewezen die de vlamingenniet mogen vergeten ;
heeft hij zijn steun verleend aan het onderteekenen van het militair verbond, dan heeft hij een daad begaan die de .vlamingen hem wellicht nooit
.zullen vergeven kunnen.
Deze overweging zal vermoedelijk de houdingbepaien wel~e tegenover de vooraanstaanden en hooggepiaatsten in de kringen van het
minimum-programma zal worden aangenomen, Voor hem die de verkoopakte van Belgie en van Vlaanderen in Belgie heeft trachten goed te praten
is voortaan aile leiding in de vlaamsche rangen verbeurd.
Intusschentijd heeft de tucht in het kamp van het Vlaamsch Verbond
een gevoelige knak gekregen.

*

¥ •

Daar zou heel wat te schrijven vallen over d,e studentendagen die
.zoo hevig gekleurd over het vlaamsche landschap gerezen zijn.
Eenerzijds werd geklaagd dat onze jeugd niet is, zooals voor den
ooriog, geestdriftig en offervaardig. Anderzijds werd vastgesteld dat
nooit zooveel Blauwvoeten werden opgelaten onder begeleiding van al
wat de radikale woordenschat aan opwekkende termen bezit.
Met dit alles schijnt weI een periode in onze vlaamsche studentenbeweging afgesloten. Op den Landdag te Mechelen werd zonder omwegen
en bij algemeenheid van instemming. zelfbestuuf als integraal deel van
het studentenprogramma aangenomen. Nietalleen echter het afkondigen
van de dodrina bepaaJt het uitzicht van een beweging ; het was zeUs niet
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l1loodig dat de voorzitter zich aansioot bij een pleidooi voor zelfbestuur
om het iedereen klaar te maken watde mentaliteit was van onze kathoEieke vlaamsche jeugd.
Deze staat aan den vooruitgeschoven vleugel die zelfbestuur wi!
zonder zich daartoe bij de frontpartij te scharen wat in strijd zou wezen
met haar confessioneel karakter ; die amnestie wi! en haar anti-militaristische gevoelens niet zoekt te verdonkeremanen.
He! was niet langer mogfdijk voor de leiders van onze studentenbeweging het brandpunt van zelfbestuur dood te zwijgen. Het program
van de v!aamsche studenten is immers niet in hoofdzaak eenber:ede~
neerde samenstelling van geloofspunten, het wordt in allereerste plaats
bepaald door stroomingen vansympathie.
En waar die beredeneerdheid achterwege bleef kon de sympathie
:woor .,zelfbestuur onder onze jeugd niet uitblijven.
Nooit, inderdaad, werden zooais nu door Pariement en Regeering,
de vlamingen tot het uiterste gedreven.
NooH werd de tegenstelIing tttsschen Belgie en Vlaanderen op zoo
akelige wijze aangescherptdoor de bewindvoerders.
Nooi! werd de tegenstrijdigheid zoo duidelijk g-emaakt van de unitaire
Staatsopvatting met het naar feitelijk erkende eentaligheid strevende
VIaanderen.
Door de verantwoordelijken aan 's lands bestuur werd het geweldigste propaganda-materiaal voor zelfbestuur geleverd.
Zij die met gelatenheid, afgewisseld door vlagen van ontmoediging
en verbeten woede, de geduldige pogingen nagaan welke door de parlementaire vlamingen worden aangewend om broksgewijze een geheelheid
te bekomen. van vlaamsch leven, knnnen begrijpen dat dit slechts de
eenige methode is om van Belgie het vlaamsche recht te ontrukken.
Deze zelfbeheersching, dit politieke doorzicht valt niet van de jeugd
te verwachten.
Die ziet aUeen het feit dat, twee jaar na wapenstilstand en beloofde
gelijkheid, de eerste verwezenlijking nog komen moet. Die wordt dageIijks buiten haar zinnen gezweept door het onbeschaamde verloochenen
van het gegeven woord.
Onze vlaamsche jeugd grijpt naar die krachtformule die VIaanderen
voorsteltals een huis waar de vlaming aIleen de meester is. De houding
van het officieele Belgie ten opzichte van Vlaanderen heeft zulks onvermijdelijk gemaakt.
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Langs om meer spreidt de olievlek van zelfbesfuur uit met des te
grooter gemakkeIijkheid dat de voorstaanders niet kunnen geroepen
worden tot een onmiddellijke verwezenJijking van hun betrachtingen.
Zelfbestuur immers is een toestaTld, een uitslag, geen methode. En dit
juist is de groote aantrekkingskracht van dH woord voor onze jeugd,
dat het aimeteens het vizioen voor oogen toovert van een voUedig, zijn
eigen leven levende Vlaanderen. Het verwijdert den afstand tusschen het
heden en de gedroomde verte.
Zoo leven er thans ontelbaren in Vlaanderen die den droom van
zelfbestuur in hun hart dragen zonder dit slagwoord als een program van
actie voor te schrijven.
Hetis, naar mijn meening, noodigdatdit elementaite en aUernoodzakelijkste onderscheid eens duidelijk wordt vastgesteld.
Zelfbestuur als programma?
Dan staat het als tegenvoeter van het positieve programma dat de
parlementaire groep tracht uit te werken. Wij staan immers voor de
dubbele keuze : of weI arbeiden naar den eisch van de omstandigheden.
met de huidige samenstellingvan Kamer en Senaat, met de heerschende
mentaliteit in de regeeringskringen en in dit geval is geeq andere taktiek
mogelijk als het veroveren, punt na punt, wet na wet, van het vlaamsche leven, door politiek, door comprimissies, door hetspel der innerlijke
verhoudingen in de partijen.
Wil men daartoe niet besluiten en zelfbestuur als een positief werkplan opstellen, dan blijft slechts een weg : de revolutie.
Wie denkt er aan ? De rege\en die men aan het Quderzoek van deze
mogelijkheid of Hever «onmogelijkheid" zou kunnen wijden, zouden al
te goedkoop zijn in ironie. En nochtans, hoe meenen de voorstaanders
van zelfbestuur in hooger gegeven zin bedoeJd, tot de verwezenlijking
van hun droom te geraken zander revolutie? Langs parlementairen weg
is het uitgesioten, zelfbestuur als uitgangspunt te steUen van de vlaamsche
<>plossing. Hoe kan dan anders gemanoevreerd ?
Maar daar bestaat, in het intultieve dat van zeJfbestuur eerder maakt
een gevoelen dan een gedachte, een besef dat uit andere bronnen welt.
En dit is de blijde be rusting in het feit dat uit de verwezenlijking
van een programma van vervlaamsching zelfbestuur onvermijdelijk groeien
moet. Ais eindbesluit, niet als uitgangspunt, als een bloei na den groeitijd, als een vrucht door de omstandigheden op natuurlijke wijze geteeld.
Ik meen dat zulks weI de interpretatie is van al degenen die het
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verschll weten te beseffen tusschen een zegepraal en een strijd, tusschen
een programma. van actie en de gevolgen van dit programma.
Maar in dit geval is het ook een onlogisehe daad onder de massa
van uitroepingen het onmiddeUijke positieve te verbergen. ZeJfbestuur
:lOll een heel nadeelige eoneeptie worden, moest zij de waarde doen uit
het oog verliezen van den positieven arbeid die thans op parlementair
gebied begonnen is en in de' pJaats daarvan stellen een tijdperk van
relleijes en luidruchtige geloofsbelijdenissen die zonder gevolgen van
pi'aktischen aard blijven.
\\Tij spraken van den pariementairen arbeid. De gebeurtenissen met
het militair verbond hebben bewezen dat het regelende organisme hier
ontbreekt. Met bimijdende oogen mogen wij opstaren naar de socialistisehe partij methaar landelijken raad. De katholieke vlaamschepattij
heeft behoefte aan een eentraaI organisme dat uitspraak doetover elk
punt van toepassing van het programma en dat aan de mandatarissen
jiJ. Kamer en Senaat op onverbiddelijke wijze de Hjn voorsehrijft welke zij
ie volgen hebben,
En al de katholieke gekozenen uit Vlaanderen zouden onder voogdijschap moeten staan van die concentratie van den wi! en het inzicht
der katholieke vlaamsehe collectiviteit. Dan ZOU, voor het geval van het
militair verbond bijV. aan de drie vlaamsehe ministers, die zitting hebben
in het kabinet, het wachtwoord gegeven zijn, het mandaat waarbuiten
geen keuze vaUen zouen dat op onherroepelijke wijze de houding zou
bepaaJd hebben. Thans bestaat sleehts persoonlijke verantwoordelijkheid
voor elk politiek man, en die verantwoordelijkheid kan worden sehoongemaakt door elke persoonlijkeinterpretatie.
Die toestand leidt ten verderve. Daar moet een collectieve verantwoordelijkheid zijn, gevolg van een eollectieve interpretatie. Daar moet
een zienlijke uitspraak zijn van het vlaamsche katholieke geweten over
aile politieke kwesties.
Het tot stand brengen van dit eentraal organisme is de krachtigste
daad welke voor Vlaanderen kanworden gesteld. Wordt dit verwaarloosd, dan loopt alles uiteen, verward, in onderlinge vitterij; dan gaan
velen nederhurken in verbittering en mistroostigheid, dan is de les van
het militair verbond sleehts de inleiding van een heele reeks van vlaamselle telenrstellingen.
Brasset, 30 September 1920.
F. DE PILLECYN.

BOEKENNIEUWS.
«

Jezus. van Nazareth,Xoning 'der Joden, », Passievethaal
door CYRIEL VERSCHAEVE (2ile druk - « Oils Vaderland .

» -

Brussel, Koopmanstraa.t, 67).

Het is nu een ititgemaakte zaak dat de Vlamingen zieh opsluiten in
een Chineeschen muur met hun taal·zonder-wereldreklaam. 't Staat vast.
Komt daar een kapelaantje uit een dorpje van de West-Vlaminkjes en
die ~chrijft een Passieverhaal. En Vogel declameert het in· No o rd~Neder
land ; en een Engelsche vertaling wordt in Amerika met luidapplaus
begroet; en c Les cahiers de I:Amitie de France et de Flandre » leiden het
geestdriftig in bij het Fransche publiek; en ... ·"en .. . met Vlaamsch alleen
geraakt ge nooit verder bekend dan in Alveringhem !
Uit de Fransche voorrede haal.ik aan : « Ce poeme en pro~e est une
des tentatives les plus considerables de la poesie catholique sur un sujet
sacre, que la piMe des ecrivains a rega'rde longtemps comme inabordable. »
Sprekend dan van de enkelen die het onderwerp hebben aangedurfd :
Yietor Hugo in • La fin de Satan " Charles Peguy in . Le Myslere de la
charite de Jeanne d'Arc », Augusl Vermeylen in «. Ahasverus " gaat
steller der voorrede voort : « On t·rollvera-peut-elre que de tous ces essais,
.celui de Verschaeve n'est pas Ie moins audadeux. II aborde Ie sujet de
front... HIe traite avec toutes les ressources de sa cultureintellectuel\e
. et artistique, faisantentrer dans la poesie tous les themes de la 'peinture
et de I'art musical chretien. Et iI arriveainsi a produire cetextraordinaire
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poeme symphonique, ou I'on reconnaitra sans peine la grande tradition
des vieux maitres f1amands ; Ie pathetique, \'herolsme, la gloire et I'eclat
de Rubens. »
Dat is het juist.
Er is steeds in Verschaeve iets overweldigends; de macht der idee,
die hij voigt, zwelt zijit proza op tot zwaargeladen vracht aanstormend
langs de baan op kloeken tred van klassieken frazenbouw. Niets van de
moderne mooi-doenerij. Daarover Rubeniaansche gloedkleuren. En de,lijn
die hij eens heeft vastgelegd, verlaat hij nooit. Hier weer. Van 't uitstervend Hallelujah gaat ze, langs de duisternis der gruwelpassie, naar het
zegebalJelujab van Paschen.Het is de eeuwigelevensliGie: van de dood
naar de verrijzenis. Kunst is leven: dit Passieverhaal behooft tot de
hoogste kunst. De Kristusfigum domineert alles, hoog boven haatkreten,
boven ruwe soldatentaal, boven sluwe list van Farizeeuwen. In het zeker
bewustzijn van zijn Godheid, blijft Jezus onroerbaar kalm. Het tooneel in
het Sanhedrin is eenig om die tegenstelling, om het bulderend leven dat
erin uUspat. Onweerstaanbaar stuwt de handeling naar het triomfeerend
einde, met dezelfde tragische kracht als de handeling in een Grieksch treurspel naar hem einde spoedt onder den drang van 't onverbiddelijk noodlot.
Want: « Die daar zong in zege en glorie, 't hallelujah op den uittocht uit
den dood, was Jezus van Nazareth, koning des heelals en der eeuwen ! >
Wie Vogel dat eens heeft hooren voordragen vergeet het nooit. Baarom ook is die nieuwe uitgave ons zoo welgekomen. KAREL ELEBAERS.
«

Uren bewondering}) door CYRIEL VERSCHAEVE.

I. «Lucifer».
II. «Adam in Ballingschap ».
III. «Noah en Vondel's drama tegenover het Drama in het
algemeen ». (Uitgave « Ons Vaderiand, » Brussel, 1920).
Het zijn herdrukken van studies vroeger verschenen in « jong
Dietschland '. Verschaeve zelf leert ons hoe we zijn boekjes lezen
moeten: " Delezer gelieve dit boek te lezen in 't licht van zijn titel :
Uren ~an bewondering. Studie of critiek geeft het niet maar bewondering.
Oetoetste bewondering, die studie en critiek gebruikt. doch enkelen
aIleen uit het verlangen om veiliger, vee!, zooveel mogelijk verder te
kunnen bewonderen ». (Inleiding).
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Oit stand punt zou wei een gevaar wezen indien het een a-priorism
-was; Maar dat is het niet. Wie nu eenmaal Verschaeve kent, weet dat hij
.zijn impressies ontJeedt, zjjn gevoel toetst aan de eischen van 't verstand,
·~n persoonlijke indrukken zoo niet maar neerpent zonder controol. Dit is
·een waarborg voor genoegzame objectiviteit. Nu ik deze uren bewondering
'herlees na jaren buiten de Iiteratuurwereld te hebben geleefd, treft me de
'diepte van Verschaeve's oordeel. Niet eruditie ligt ten grondslag van zijn
. ,kunstinzicht, maar werlrelijkheidszin. Hijheefteen,·hekelaan« bourrage
,de crane» ; hij ziet en voelt het leven, het zieleleven meest; en zoek! in
de letterkunde of daar trilt de siddering van 't groot-menschelijke. Wordt
hij dat gewaar dan gaat hij op, ik zou zeggen bijna, in aanbidding. Want
·die uiterlijk-stille is een hartstochtelijk beminnaar vanhet leven. Zijn
'warme ziel is een oritroering voor het scllouwspel van 't wisSel end leven .
.Zijn woord klinkt dan zwaar-rijk, zijn gedachte dringt door tot in verborgen
,geheimen en zijn stij\ wordt steeds een zee-symphonie. Als een levensbrok
hem te pakken krijgt in een kunstwerk, dan laat hij zich meevoeren naar een
nerscheppingswerk. Het iseen «palingenesie ~,een wedergeboorte. Hij voigt
de heele wordingslijn en weet dan de essen tie te benaderen niet passief geduwd, maar actief zoekend en vindend. Voor hem zijn Vondel's drie treur'spelen een proeve van kunstbelichaming der groote rampenwet in het men'scheIijk leven: «Wat zich verheft, valt. Watvalt, sleept mede. Wat gevallen
Jigt, verrot. Zoo luidtde catrastrotenwet in de natuuren ook in de zedelijke
-wereld ; zoo staat ze belichaamd in de drie gestalten die oprijzen aan den
drempel der geschiedenis : Lucifer, Adam, Noah ». ( « Noah, • bi. 5).
Dat is kunstinzicht vah eerste gehaite. Geen getreuzel om detail'ontleding, geen verloren-!oopen in zij-padjes. Recht afop de ziel zeU van
den kunstenaar dien hij bewondert. Dat is, ten langen laa:lste, echte kritiek :
want zij doet meeleven wat uit den kunstenaar waarachtig is geboren.
In zijn studie over Von del's Drama en het drama in het algemeen
blijft Verschaeve getrouw aan dit standpunt vasthouden. Daar is te veel
stof tot nadenken in die enkele bladzijden om ze hier vluchtigjes saam te
vatten. Maar ik wi! er op wijzen wat eenheid van opvatting er ligt in de
'kunsttheorie van dezen • bewonderaar ». Kunst moet een levensspiegel
.zijn. Het drama moet de spiegel zijn van het levensdrama.
Wonder, deze klassiek-aange\egde komt, in den grond, 't akkoord te
:staan met ultra-modernen. Beweren de expressionisten ook niet dat kunst
is : levensbeweging ?
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Vetschaeve zegt het klaarder. Zijn gedachten zijn niet beneveld met
koppig-zoeken naar cubistische nieuwigheden. Maar het blijft toch waa'
aat allemenschen van goeden wi! zich ontmoeten in de vrede van echte
schoonheidsliefde.
We zaten te praten, zoo intiem-gezellig, in zijn studiekamer vol licht,
te Alveringhem. We hadden het over Bourget. En de werkelijkheid van den
oorlog dien we meeleefden bracht ons, vanzelf, op de actualiteit; « Le sens·
de la mort.» Verschaevewas er nietvoorte vinden.« Te veel tendenz, ziet u.
Te veel g~redeneer: De levensles komt .niet uit de gebeurtenissen. De
gebeurtenissen zjjn uitgevonden voor de levensles. Oat's verkeerd, ziet u. :.;
Zoo is voor hem de kunst steeds gebleven: de ontroering van'thoogste'
leven, niet die van 't schijn~werkeIijke. « Uren bewondering» zijn een
greep naar 't leven dat roert in Vondel's treurspelen. KAREL ELEBAERS.
LODE

BAEKELMANS. MijnheerSnepvangers.P. N. Van

Kampen & Zoon, Amsterdam, 150blz., pcfr. 4,50.
Naast al zijn havenwerk deze kleinburger-vertelling die waarschijnlijk
zoo vast als het beste van hem blijven zal.
Ais ex-notarisknecht gehuwd met de meid, had Snepvangers « de·
Zoutkeet » overgenomen, en de winkel draaide zoo goed dat, met de
gelukkige hand daarbij die hij als verdierenpikker bezat, het algauw kwam
tot eigendommen van huizen en gronden, en tot een pensionnaat voor
Marieken, die op haarachttiende jaar mocht tltuisblijven en voor de buurt
haar Fransche schatten uitstallen.
Wat komen moest kwam: de villa te Cappellcn. Maar alweer, wat
komen moest kwam : de terugkeer naar de stad om wille van de verveling
buiten en de schelvischhistorie van meneer.
Nu een knus renteniershuisje in de Hobokenstraat te midden van de
dierbare stamkroegen. « in de week dronk hij garsten, 's Zondags, in de
buurtvan 't station, verkoos hij uitheemschebieren ».
Voor de derde maal wat komen moest kwam: de politiek. Snepvangers
zou, boven partijen, of er onder, op stadhuis de neringdoenden vertegenwoordigen. Hij krijgteen buis, maar toch gunthij zijn Marieken het lang
beloofde bad en den even lang gewenschten man, een model van een
drogist, ook in de geleerdheid van « je sais tout ».
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Voor de vierde maai, wat komen moest kwam: Snepvangers zalleeren
visclivangen. Dat komt door overbuur Sander, " de speeker », een heerIijkheid van een type.
Voor de vijfde maai, wat komen moest kwam: een reisje naar
Zwitserland. Tot Bazel heen en terug, en buiten 't station niet geweest.
Voor de zesde maal, wat komen moest kwam: de passie in de
Saksische kanarievogeis, doorkruist met de grootvadersfierheid over
Albertken, een incarnatie van Antwerpsche vroegrijpheid, zooveeI belovend dat Sander zegt : « Oe moet hem leeren speeken ».
Daar barst de ooriog uit, de groote. oorlog. En Snepvangers vlucht met
zijn vrouw tot Rozendaal. Och, mijn kanarievogeIs en Albertken: zal ik ze
wei ooit weerzien ?
Voor de zevende maal wat komen moest kwam: terug in Antwerpen,
geurt Snepvangers rand met een « Antwerpen getrouw ».
Tot voor de achtste maal komen moest wat kwam, na lange jaren
stamkroeg-bezoek : De dokter die constateert: 't Is 'n vogel veur de
kat! - 't Is 'n vogel veur de kat.
Met Sander moeten we, kost wat kost, nader kennismaken :
«Snepvangers stak de straat· over en ging tegen de oude d,eurlijst
leunen, van waar hij aandachtig het waterspel van Sander gadesloeg.
Oe speekt toch zoovreeselijkveel, Sander, oordeelde hij vol ontzetting,
is dat van 't smooren ?
- Bijlange, niet, Snepvangers, ik kan speeken zonder smooren ... ik
kan altijd speeken als ik aan de deur sta.
- Maar waarom dan toch, Sander?
- Omdat mij dat amuseerf!
- Amuseert u dat ?
- 1a kolossaal... ikspeek nooit in de goot, aJtijd op 't kantje van den
trottoir.
- Wat ge zegt.
- Ja, dat is zoo 'n gewoonte en ge kunt niet gelooven hoe plezant het
is !... ik doe het nu al jaren... en toen ik eens in mijn bed stak met
f1erecijn was ik ziek omdat ik niet speeken kon!. ..
- Ge zult te veel speekseJ hebben, Sander.
- Dat kan weI, maar ik doe het toch meer om het verzet... ieder
mensch heeft zoo'n liefhebberij ... gij hebt de politiek gehad, ik speek
Hever ... en loer naar de menschen.
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- ja, gaf Snepvangers verlegen toe.
- lk loer naar mijn speeksel en naar de menschen, en denk na L.
- Ge zijt 'n filosoof, Sander.
- Dat kan wei, al ben ik er niet zeker van ... Somstel ik de keeren,
-dat ik speek, 't zijn cijfers, Snepvangers! Soms zie ik van alles in mijn
speeksel, allemaal dingensom mee te lachen,.want ik ben nooit triestig.
- Ik heb u al zoo lang in 't oog gehouden, ik was bang, dat het
speeken een ziekte was !...
- Ik had het weI in de gaten, maar't is geen ziekte, al zou 't wei
kunnen bestaan ; de sp~ekziekte !... Het komt omdat ik zoo weinig tegen
de mensch en spreek, weet ge, en daarom speek ik. De mond moet toch
beweging hebben.
- Dat zal weI, Sander.
- Ik kan maar niet verstaan waarom de steenen niet verslijten !
- Verslijten ?
- lk heb eens gelezen van een steen in een gevangenis, en de steen
was door een waterlek uitgesJeten, f1uisterde Sander geheimzinnig.
- Onmogelijk is het niet, bedacht Snepvangers.
- Maar ik lOU nog veel meer moeten speeken om het lOover te
brengen, zuchtte Sander, en in den dag heb ik nog wat anders te doen.
De volgende dagen kwam Snepvangers, lOnder beJet te vragen, leunen
tegen den buitenkant derhalfdeur. Zijn nieuwsgierigheid was nn bevredigd,
maar de beiangstelling bleef bestaan, voor het onderhoudend spuwen. Zij
spraken niet veel, zoo wat over kat en hond, over weer en wind; luisterden
naar het tampend klokje der paters op de Ossenmarkt. Het gebeurde wei
dat Snepvangers, aangehitst, betrapt werd dat hij poogde mee te spuwen.
Niet ver genoeg, keurde Sander af ; in de goot, klonk het anders minachtend.
Beschaamd zweeg Snepvangers dan, maar wanneer hij toevallig in
den plas kon treHen, dan zegevierde hij.
- 't Is er in, Sander.
- Ge leert bij, moedigde de kousevent aan, 't is niet zoo gemakkelijk
als het wei schijnt, is 't niet... Ge begint er ook al plezier in te krijgen,
nietwaar. »
Die Sander spuwt zich weinig minder dan onsterfeJijk.
Laten we niet te gauw zeggen dat het losse in mekaar steken van zijn
boeken een tekort zou zijn in Baekelmans' kunst. Voor mijzelf heb ik ook
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liever de stevigheid van « Tille>. Maa~ zoo speelsch-Ienig als Baekelmans
in het toevallig kader van zijn lagere-klasse-sinjoorsche ontmoetingen
zijn gave kunst beweegt is alree op zichzelf een groote verdienste. Kijk,
ik geef aan het realisme in den platteren zin nie meer toe dan het redelijk
(0, klassiek-gestudeerde menschen, wat is in dezen de'redelijkheid?)
eischen mag. Maar hoezeer is Baekelmans' bedrijf gezonder en manneHjker dan 't gejaag van onze huidige decadentjes om toch maar steeds
van de allerlaatste mode te zijn !
Voeg daarbij dat er wellicht geen schrijver leeft onder ons, in de
beide Nederlanden, die zoo frisch vanden 'lever weg vertellen kiln als
Baekelmans. Oit komt natuurlijk in de eerste plaats, wijl hij, alvorens te
spreken, zoo'n kostelijk plezier heeft aan 't stil bekijken, maar tevens
omdat hij, zonder nu juist te wezen wat men heet een taalvirtuoos,
bliksems goed weet wat hij zegt.
Oat hij zjjn menschen meer langs den buitenkant dan langs den
binnenkant ziet, al weI; maar nogeens, daar is toch «Tille». En voor
de rest is het daarom juist van hem zoo verstandig dat hij zijn kunst naar
die typen keert, die heel hun « par dedans. ~ of 't.scheelt heel weinig
~ dragen op hun hand. Oaar hebt ge b. v. Snepvangers zelf. Een figuur
midden in den werelduorlog.
Men spreekt van «une tempete dans un verre d'eau >. Ziehier de
wereldcrisis die, al varend door de Hobokenstraat, mede de hersenpan
van zoo'n ventje overrompelt. Welnu, we weten we op een prik hoe 't er
in dat binnenste uitziet, wijl Lode op zijn dllizend gemakjes ons al keu
velend voorgaat in 't speuren naar 's mans alledaagsche gangen.
Oat is Baekelmans' werkwijze, en 'k geloof dilt het, binnen die sfeer,.
veruit de beste is, en b l i j f t '
'k Erken ~ of liever, men zal mij toegeven ~ dat het een heele toer
is onder de lezing van Baekelmans aan den Bijbel te denken. Welnu
Lode, die ook « de Idealisten. schreef, is er zelf eenvan belang,en hij.
staat daar naast al zijn «Sinjoorkens» en zijn «Havenlichtjes» en zijn
« Owaze Tronies >, hij, de « oubollige poeet 'j met een hart als een krenten brood ~ gelijk, ja gelijk een Mozes, in zijn goeien jongen tijd, onder
zijn kudde. Allen, tot de bokkigste stinkerds toe, leidt hij zachtjes naar
een vette plaats op de malsche beemden van zijn Iiteratuur. En zoo krijgt
zijn gezonde naturalisme warempel het air van een patriarchale pastorale :~
« Weidt hier, mijn beestiaal, weidt hier mijn tierghe vee ... " J. P.
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Een School- en Onderwijsmuseum te Antwerpen3;
een gedachte en een korte studie met schets door HENDRIK
VAN TICHELEN. (Prinsstraat, 20, Antwerpen, 1919).

leder, die zich warm kan maken voor vooruitgang in 't onderwijs, zal
. nog wei weten wat een indruk de Duitsche Schooltentoonstelling maakte
tijdens delaatste Brusselsche wereldexpositie. Van Tichelen zou het bij
voorbijgaande indrukken niet willen laten. Hij ievert, met gezag en klaar
dOOTzicht, voor een bestendig muzeum van het schoolwezen. Daar zou
men kunnen leeren wat tot nog toe werd gedaan in zake onderwijs; daar
zou men een leiddraad kunnen vinden voor verdere verbeteringen.
Te Brussel bestaat een « Musee Scolaire national. » Haast onbekend
en niet levenwekkend genoeg. Van Tichelen wil dit Museum ruimer, veelomvattender zoodat het weze een werkcentrale vooral de belanghebbenden.
Hij verkiest hel te hebben in Antwerpen, niet" par amour de c1ocher», maar
omdat toch nergens het openbaar onderwijs zoo ruim is opgevat als daar.
Deze gedachte en deze studie zijn alleszins merkwaardig. Zij zijn
't werk van een bClanbreker en de vrucht van een puiken geest. Mocht het
spoedig komen tot een daad !
Dr K. E.

Net Roode oproerin Finland in 1918, volgens officieele
documenten, door Dr HENNING SODERHJELM, vertaald
door D. LOGEMAN-VAN DER WILLIGEN. Utrecht, H. Honig,
1920.
Aan werken over het revolutionaire Rusland is er geen te kort.
Maandelijks worden er in Parijs of Londen nieuwe aangekondigd, doch
over het aigemeen brengen zij weinig Iicht aan. Het lijkt wei of het voor
oningewijden haast onmogelijk is uit dien russischenchaos wijs te worden.
Daarbij komt dat uit reden van den woeligen tijd die wij ook hier doorleven, de onontbeerlijke objectiviteit, noodig tot het verhalen en toelichten
der gebeurtenissen, gewoonlijk alheel ver te zoe ken is. - Het boek dat hier
voor ons Jigt is het werk van iemand die de tragedie die zich in zijn land
afspeelde, koel beredeneerend heeft gade geslagen. - In het eerste deel
van zijn werk schetst schrijver de Pinsche toestanden voor en tijdens
de eerste Russische revolutie. In het tweede gedeelte behandelt hij dan
de bo\jewistische opstand die enkel de bovenhand in het zuiden kreeg en
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eindigde met den val der roode heerschappij, nadat de « witte generaal •
Mannenheim » aan het hoofd van een . leger, hoofdzakelijk samengesteld;
uit de bevolking der noorderlijke provincH!n, met· behulp van Zweedsche,
vrijwilligers, het roode leger had verslagen, dat tegelij~ertijd in den rug
werd bedreigd door de ontscheping eener duitsche strijQ.!nacht, door de
Finsche regeering terhulp geroepen. - Op 27 Januari 1918 uitgebroken •.
was het maar begin Mei geheel gedempt en Finlandgeheel heroverd.
Toen de omwenteling van Kerenski het zelfbeschikkingsrecht der
volkeren uitvaardigde, was dit de triomf der Finsch nationale beweging,
die in het midden der 1ge eeuw ontwaakte en er naar streefde, de Finsche

laal te verhe//erz tot een cultuurtaal, in piaats dat die uitsluitend de taal
van het volk was.
Daarvoor moest gestreden tegen de machtige positie die het Zweedsch
innam om het mogelijk te maken, het niveau van beschaving van het
. Finsch '1prekende volkselement ie verhe//en.
Een andere factor van vooroorlogschen strijd was de steeds toenemende russischen druk die vanwege degansche natie een passieven
weerstand uitlokte. Tegen den gemeenen vijand, het russische tzarisme,
'verbonden zich Finnen en Russische revolutionairen, alhoewel in beide
landen het doel van den strijd verschillend was. lmmers de Finnen streef- .
. ,den er enkel naar, de hun ontroofde rechten te her-winnen., Zij. bezaten
wetten~ Zij bezaten een oprecht gebaseerde, aan wetten gebonden WestEuropeesche vrijheid, die de Russische heerschers getracht hadden te
.
verpletteren en die zij wouden terug hebben.
De Russische revolutionairen daarentegen droomden van utopieen

van eene maatschappij, waarin politieke vrijheid heerschte en aile sociale
'()ngerechtigheden opgeheven waren. De Finsche arbeiderspartij nu, kwam
geheel onder den invloed decrussische revolutionairen, zij voerde prole'tarierspolitiek en wierd internationaal, wijl de Finsche revolutionaire
beweging nationaal-democratisch was. -,- Seide waren vereenigd tegen
het russische tzarisme en de kloof die beide verdeelde tou slechts uitkomen
.als de gemeenschappelijke vijand verslagen was. - Toen bleek zij z66
diep dat ze tot burgeroorlog aanleiding gaf.
Dat het bolsjevisme der arbeiderspartij ten slotte in Finland verslagen
wierd, spruit voort, volgens schrijver, uit het feit dat de Finnen de westercsche persoonlijke vrijheid gekend hadden en daardoor grondig verschilden
van de Russen, die nooit anders dan onder absolute heerschers had den
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geJeefd. Dezer Oostersche mentaliteit komt niet ill opstand tegen een:
bestuursvorm die draconische wetten uitvaardigt, indien de rechtvaardigheid dier decreten wordt ingezien. Z66 is dan ook te verklaren dat Lenin,
zoovele method en van het tzaren-regiem kon overnemen.
.
Het aantal slachtoffers, door het roodeschrikbewind ter dood!
gebracht, bedraagt nagenoeg 624, die zich aldus naar hunne maatschap-peJijke positie verdeelen.
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A. DE BIl:'VRE , BRASSCHAAT.

ROND DEN FAMILIENAAM
DER GEBROEDERS VAN EYCK

Minister Destree, in zijne redevoering bij de opening der
tentoonstelling van het wonderwerk «De Aanbidding van het
Lam » , in het oorspronkelijk geheel te Brussel bijeengebracht,
zei dat menige vraag aangaande het groote kunstgewrocht nog
geen beslissend antwoord kreeg, en den geest der geJeerden
nog zou prikkelen.
Dit gezegde geldt zelfs voor den familienaam der gebroeders Van Eyck.
Veel wierd daaromtrent reeds geschreven. De laatste
bijdrage kwam van E. H. Coenen, die den naam Tegghe voorstelde voo r de beroemde schilders. (1)
E. H. Coenen besloot daartoe naar eene nota door M.
Weale ontdekt in een register der vreemdelingen van. de stad
Brugge uit de XVe eeuw : «Refu Ie 9 Septembre 1433 de Janne
(1) los. COENEN: Quelques points obscurs de la vie des Freres Van
Eyck._Liege, Cormaux 1907.
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Tegghe, ne aMaasheic ml pays de Liege XII livres en vieille
monnaie, done X livres,»
Dit besluit van E. H. Coenen wordt niet algemeen als een
beslissend antwoord aangenomen op de vraag naar den familienaamder groote kunstenaars.
In de registers del' XVe eeuw toebehoorende aan het
parochiaai archief van Maeseyck, hebben wij niet eenmaal
den naam Tegghe ontmoet.
Tach is het niet onmogelijk dat de Brugsche schrijver del'
aangehaa\de nota wei den schilder bedoeld heeft. Zou hij niet
geschreven hebben zoaals hij, Vlaming van Brugge, uitsprak?
Men weet dat de keelletters met moeite door de WestVlamingen worden uitgesproken. En wanneer de Bruggeling
door den schilder hoorde uitspreken « Ian d' Eyke », herhaalde
hij misschien binnensmonds, en schreef {( .Ian Tegghe».
\\f:ij. hebben in ons parachiaal archief een eigenaardig
testament gevondeu, waarin de naam « de Eyke» als bijge<
voegde.tamHienaam voorkomt. Hetstuk is niet het oorspronkelijk testament, slechts een afschrift op perkament, en zander
zegelso
Het testament wierd gemaakt op 28 September 1376. 't Is

de uiterste wi! van Iutta Sluysmans, dochter van Johannes
Sluysmans, en van haar echtgenoot «johannis de Puteo alias
de Eyke, oppidani trajectensis, leod. dioc », Er worden geene
rechtstreeksche afstammelingen genoemd. Worden vermeld
{( jacobus,
de Eyke, consangainells dicti .!ohannis
de Eyke, )}
« de Eyke}) is weI de naam waaronder deze familie
bekend was. (1)
(1) Qpvallend is de schrijfwijze «de Eyke.» Al de stukken der
XIV e en eerste helft der XV- eellw in ons bezit, geven « Eyk . • Ook de

DER GEBROEDERS VAN EYCI<

305

Bet testament wierd gemaakt te Maestricht ten huize van
johannes de Eyke. Er wordt een eigendom vermeld geJegen
aan de LinkeJenpoort tusschen de gronden van Johannes Parys
en Petrus Ver~annen. Aan Jacobus, den zoon van Ida de Eyke
wordt een huis geiaten tusschen het huis dertestatoren en dit
van Johannes Romer.
Aan Andreas, broeder van Iutta, wordt gelaten « tunicarn

ferream et unam mitram jerream cum ferro ejusdem annexo
dicta theutonice barbier. " Betzelfde aan «Joannes de Canne,
pastor. »
Wynandus de Havart bekomt « meliorem torracem dictam
plael cum suo ferreo. }) Amelius de Kestelt bekomt «aUam suam
torracem dictam plaetcumomni alia suo ferreo dicto cieynyser.)}
Een jaargetijde wordt gesticht in de kerkvan O. L. Vrouw
te Maastricht.
Een ander «in ecclesia Eykensi super IVIosam» : « capelano
pro tempore celebranti personaliter missam, unum gross am
antiquam pro a!1!1iversario ipsius testatricis ac parentum. »
Dit laatste legaat duidt klaar aan dat Iutta Sluysmans
uit Maeseyck afkomstig was. Waarom anders te Maeseyck
voor haar en hare ouders een jaargetijdegestkht? Maar dan kwam
ook waarschijnlijk haar echtgenootJohannes de Puteo uit Maeseyck, en wierd deze daarom te Maestricht Jan Van Eycke
genoemd.
Van weI ken vl(l.amschen naam de Puteo de latijnsche
overzetting is, is moellijk zeggen. In de registers der Xve eeuw
vinden wij enkel
naam Putmans, die aan de Puteo doet
denken. Putelinc, de Puytlinx, naam eener oude voorname
zegel del" schepellbank van Maeseyck: S. SCABlNORUM. DE EYKE.
Slechts op het einde der XIV e eeuw en na 1500 schrijft men EYCK, de
stad Eycke -- nooH Maeseyck.
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familie van Maeseyck, kan toch met de Puteo niets te maken
hebben !
De legaten doen gissen dat de echtelieden de Eycke..
Sluysmans tot eene hoogstaande, min of meer ridderlijke
familie behoorden.
Nu de vraag: is er eenig verwantschap tusschen deze
testatoren en de gebroeders Van Eyck? Daarop kunnen wij
niet antwoorden. 't Is best mogeJij k dat verdere opzoekingen,.
met betrekking op de aangegeven familien, in de archieven van
Maestricht en Maeseyck eenig licht aanbrengen.
Wij hebben aileen den naam de Eyke als famiHenaam in
de XIVe eeuw, te Maestricht en misschien te Maeseyck, willen
aanstippen,
Eenige aanmerkingen nochtans willen wij ons veroorloven.
Oat de naam de Eyke te Maestricht gegeven wierd aan

die van Maeseyck kwamen, schijnt een bewijs te
meer ten voordeele van Maeseyck als geboorteplaats der beroemde vlaamsche meesters. (l)
Oat deze oorsprongsnaam als bijgevoegde familienaam
aan eene maatschappelijk hoogstaande familie gegeven wierd,
laat de veronderstelling toe dat de eerste naam Iangzamerhand
verdrongen wierd door den meer edel-klinkenden naam de Eyke.

~personen,

(1) Indien de dochter van Jan van Eyck, Lievina, te Brugge geboren,
in een klooster treedt te Maeseyck, een klein stadje ver van haar eerste
weelderig midden, kan men aannemen dat zij dat klooster leerde kennen
gedurende een verblijf bij familieleden te Maeseyck. Misschien is er in
het archief van het Agnetenklooster, onder de zusters der XVe eeuw, een
famiIieIid der Van Eycken te vinden, dat Lievina overhaalde naar Maeseyck te komen. - Zouden de brodeeringen van het Pinkstergewaad der
parochiekerk van Maeseyck met hunne vijftiende-eeuwsche Van Eycker
typen en kleuren geen overblijfsels zijn van het gewaad aan het Agnetenklooster geschonken bij de professie valll,ievina ?
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De kunstenaars zijn te 's Gravenhage, Cambrai, Brugge,
Gent niet anders genoemd dan de Eycke, van Eycke. Vooral
de naam Johallllis de Ycke te Cambrai gegeven, (1) is merkwaardig. Waarom zou Jan in het vreemde, fransche Cambrai,
in 1422, Hen jaar v66r de voltooiing van het veelluik, den
naam de Eyck hebben aangegeven, en in 1433, 's jaars na de
afwerking van het verbazend meesterstuk dat den naam deEyek
draagt, te Brugge, den naam Tegghe?
Overigens, Jan zelve teekent eenige zijner werken Jhs de
Eyeke. (2)
Het opschrift der omlijsting van het veelluik kan men zeer
goed lezen « Pietor Hubertus de Eyek. » Wat overblijft van
het voorzetsel e is verbonden aan het woord Eyek. Deversmaat laat niet toe de lezing e Eyek. Mgr Monchamp wilde verbeteren door de lezing Hubertus ab Eyck. (3)
Oeen middel nochtans om op de omlijsting, uit het overgeblevene van het voorzetsel, eene b te maken. Maar de lezing
op. cit. hI. 19.
(2) E. H. Aerts, de geleerde vertolker van het mystiekeschilderwerk, in cen artikel aan Maas- en Kempenbode d. d. 2 Octoberl920,
meent eenbewijs van den Maeseycker oorsprong der schilders te vinden
in de leuze zelve van Jan Van Eyck: ase ich can. (M. Weale beeft het
eerst de opmerking gemaakt dat de vlaamsche geschriften van Jan Van
Eyck in 't plat nedel'duitsch van zijne geboortestreek geschreven zUn'.
Burlington Magazine, Mel 1903.)
«Als ge de dde woordjes ase ich can samenschrijft - aJdus M.
« Aerts, - aaneenschrijft, en een weggelaten M voorvoegt, krijgt ge
(M)ASEICHAN (US)
d. i. Jan van Eyck, Maeseyckenaar. - Dit zou een nieuw bewijs opleveren VOOI' den familienaam de Eyke. Het schijnt ons nochtans wat al
te gefantaseerd in zijne grondslagen.
(3) Leodium, Januari 1907.
(I)
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Hubertus de Eyck kan zeer goed aangenomen worden. Er is
piaats tusschen de woorden Hubertus en Eyck, VOOI de twee
letters de, op voorwaarde dat men aanneemt de aan-malkaarsluiting van de en Eye/c, om de elisio aan te duiden. Het vers
luidt aldus: Pletor Hu I bertus I de Eyck, ma I jor quo I nemo
re I pertus.
Vele critici meenen onder de gebouwen van het middenpaneel der Aanbidding, kerken van Maestricht te erkennen. En
waarlijk, wie den sian ken St janstoren, de zware Romaansche
torens van O. L. V· te Maastricht kent, is getroffen door zekere
gelijkenis. Jan Van Eyck, die voor het minst aan het middenpaneel het werk der voltooiing gaf, kan schetsen opgeteekend
hebben gedurende een verblijf te 1\1aestricht bij bloedverwanten,
en die schetsen der schoonste gebouwen uit de streek zijner
familie geldealiseerd overgebracht in het hoofdpaneel. (1)
Misschien wierd de jonge schilder te Maestricht opgemerkt door
Jan van Beieren, prins-bisschop van Luik en mede-beheerscher
van Maastricht, en om zijne talenten aan het gevolg van den
kunstminnenden prins verbonden. Deze eerste aanmoediging
kan het uitgangspunt geweest zijn der wondere loopbaan van
den Maeseycker zoon.
Mag men om dit alles niet eenige waarschijnlijkheid toekennen aan de gedachte dat Johannes de Puteo alias de Eycke
tot de familie der voorouders van onze grootste Vlaamsche:
kunstenaars behoorde ?
lou het nog noodig zijn naar eenen anderen familienaam
te lOeken voor de schilders, die Van Eyck heetten omdat leden
(1) Oat de Utrechtste toren juist is weergegeven, verwondert ons
niet, om het latere verblijf, in meer gevorderden kunstouderdom, van
den schilder te Utrecht.
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hunner familie dien edelen oorsprongsnaam hadden aangenomen?
Deze famiIieleden der XIVe eeuw vonden hunne eer gevJeid
door den naam de Eycke. De stad Maeseyck vindt haren
.grootsten roem in het werk van twee zonen die hunne geboortepJaats in hunnen naam droegen, de gebroeders Van Eyck.
P. KOBBEN.

DE HERKOMST DER V AN EYCKEN.

«
»

~
~

Dese blomme zeer vrough van de werelt schiedt,
Die uut dat oimoosel Mae'sheyc is becleven,
Bruggh~ bewaert lilem, daer hi sijn leven liet,
Maar sijn name Z3ll in der eeuwigheit leven . •

Zoo las men op het plakkaat dat Lucas de Heere, in 't jaar
vijftien honderd drie of vier en zestig tegenover de Sint Janstafel had opgehangen. Het is de oudste melding van den oorsprong der Gebroeders Van Eyck.
Het plakkaat, gelijk men begrijpen kan, is verloren geraakt,
maar de tekst werd ons door den dichter zelf bewaard iIi zijn
bundel : Den hot en boomgaard der pojfsien, te Gent gedrukt in
1565, en met nieuwe sChrijfwijze he~drukt in 1614. Beide uitgaven zijn zeer zeldzaam. De dichter zegt in zijne ode dat
Coxie twee jaren gewerkt had aan de copie der Aanbidding
.die hij voor Philips den tweede uitvoerde en daar de Spaansche
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vorst eerst in 1559 getracht had in het 'bezit te komen van het
meesterstuk, en op de weigering der kanunniken zich met eene
copie moest tevreden stellen, is het klaardat de beruchte ode
niet v66r 1563 kan opgesteld zijn. Zonder de misplaatste aanmatiging van den vorst zouden de kanunniken van St Baafs er
waarschijnlijk niet aan gedacht hebben hun kostbaar pand door
het plakkaat te huldigen, zoodat deJout van den vorst voor de
geschiedenis der Van Eycken de gelukkigste gevolgen gehad
heeft.
Gedurende vier eeuwen immers wist men bijna niets van
de schilders, als wat d'Heere in zijnen lofzang had aangeteekend en bijzonder voor wat de herkomst der broeders betreft,
is hij de bron geweest, waaraan aile andere schrijvers geput
hebben.
Bij het drukken zijner ode piaatste de Heere eenen tite!
boven zijn werk, waarin hij nog eens den oorsprong van den
jongsten broeder bevestigde : «gemaect, zegt hij, bij die men
Jan hiet van Maesheyegheboren, den vlaamschen Apelles ».
Orie jaren later, in 1568, schreef van Vaernewyck: «Joannes van Eyckwas van nativityt uit dat ruyde Kempenlant, van
een verworpen [stedekin ghelegen bij der Riviere der Mase.
Oat stedekin is genoemt naar die zelve riviere Maeseyk,
waarvan hij en zijn broeder toegenaamt werden Van Eyck (1). »
Van Mander, in 1604, gaat bij beide schrijvers te rade als
hij spreekt van «den vermaerden kempschen nederlander,
Joannes van Eyck welcken is gheboren geweest tot Maeseycke,
op de heerlycke Riviere de Mase, dewelcke om dese eere, te
(1) Marcus van Vaernewyck : Die hisiorie van Belgis die men anders
noemen mach den spieghel der Nederlantscher Audtheyt. Tweede druk, te

Ghendt, bij Salenson, 1574, bd. IV fol. CXIX.
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wedden heeft tegen Amus, Padus en den moedigen Tyber» (1)
en wat verder : « Hubertus was een zeer constigh schilder,
maer bij wien hij ghe\eert heeft en weet men nieL Het is te
achten, dat in soo vroeghen tijt, daer in dien ro~wen oft eensarnen hoeck landts, weynich schilders, ofLeenich goet voorbeeldt van schildedje most we sen ».
Met deze drie schrijvers was de Gentsche overlevering
geboekt, en tot in het midden der XIXe eeuw heeft niemand
aan den Maaslandschen oorsprong der schilders getwijfeld, ja
zeJfs werden to en te Gent valsche stukken in omloop gebracht
waarin de Lirnburgsche stad werd voorgesteld, als zijnde niet
aileen de geboorteplaats onzer eerste schilders, maar ook de
bakermat der graveerkunst.
Volgens Van Mander had zijn meester De Heere ook over
de vlaamsche schilders in 't algemeen eene geschiedenis begonnen, in verzen, die te loor was geraakt. In 1845 liep de mare,
dat het kostbaar ·handschrift in 1824 op den verkoop der
boekerij van wijlen De Potter was onder den hamer gebracht,
maar dat de erfgenamen het hadden ingetrokken, na dat er
eenige uiHreksels van waren overgeschreven.
Die zoogezegde uittreksels werden rond 1845 door verscheidene tijdschriften verspreid en spoedig geloofde men dat,
op het einde der XIVe eeuw, te Maeseyck, eene graveerschool
had bestaan waar Engelbrecht, Comelis, van Hemsen en Jacob
van Mercken de lessen volgden der gebroeders Van Eyck (2).
Tegen zulke beweringen kon de tegenspraak niet uitblijven, Zij kwam twee jaren later. Reeds in 1825 had Ueven de
Hei Schilderboeck, tot Haerlem. 1604, fO 199.
(2) Victor Van der Haeghen : Nlemoire sur les documents faux, relatifs
aax anciens peintres, sea/piears et graveurs flamal1ds. Bruxelles 1899,
hI. 75.
(1) Karel Van Niander :
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Bast de meening geuit, zonder die te staven, dat de Van Eytken
te Gent geboren waren (1).
In 1847 bracht priester Carton van Brugge, lid del' koninklijke akademie, de zaak uitvoeriger op 't tapijt. Volgens
hem was de overlevering, door de Heere geboekt, aileen gesteund op den naam Van Eyck,en oude registers van Brugge
gaven hem het middel om dit bewijs omv~r te stooien, want
daar vond hij dat de naam van den Eyck, Van derEecke en
d' Heix, vrij gemeen was te Brugge in de XIVe eeuw ; die lieden
konden toch niet allen van Maeseyck komen. Steunend op
valsche oorkonden die hem door Goetghebuer van Gentwerden ter hand gesteld, meende hij eerst het gedacht van de Bast
te moeten bestrijden ten voordeele van Brugge, doth terwijl
zijn boek onder druk was kwam Goetgebuer met eenetweede
reeks vervalschingen voor den dag en de balatlS sloeg naar
Gent over (2).
De triomf der Gentenaren duurde niet lang, Ode jaren na
't verschijnen van Carton's boek, pubJiceerde graaf de Laborde.
zijn zeer verdienstelijk werk over de Hertogen van Burgondie
waarin onder anderen de uitgaven waren aangestiptvan Philips de Goede ten voordeele der schoone kunsten. In de rekeningen van het jaar 1448·1449 berustend op het staatsarchief
van RijseJ had de Laborde de volgende melding geleten : « a
Lyevine van der Eecke, fille de Jehan van der Eecke, jadis
painctre, varlet de chambre de mon dit Seigneur, pour don que
mon dit Seigneur lui a fait, pour une fois, pour Dieu et en
(1) Lieven de Bast: Notice sur Ie c/zej-d'(1!uvre des jretes Vmi Eyck,
vertaaldmetaanteekeningen nithet dllitsch van Waagen. Genf1825,bl. 86.
(2) Abbe C. Carton: < Les trois jreres Van Eyck et jearl1-iefflliilg, in
Annalesde La Sid d'Emulation », Brugge, 1847 (passim).
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aulmosne, pour soy aidier a mettre reJigieuse en l'eglise et monastere de Maseck au pays de Liege, XXIII livres (1).
Dus, acht jaren na den dood van Jan Van Eyck, vijftien of
zestien jaren na zijn huwelijk, nam zijne dochter den sluier in
eenklooster van Maeseyck. Oat feit, afzonderhjk beschouwd,
bewijst zeker niet dat de· vader daar geboren was, maar het
kwam toch de oude traditie zoodanig staven, dat sedert 1849
niet emstig meer aan den maaslandschen oorsprong der schilders getwijfeld werd. Eenige jaren later, den 5n September 1864,
werd dan· ook op de markt van Maeseyck door koning Leopold I het standbeeld van Jan en Hubert plechtig ingehufdigd.
De Limburgsche oorsprong van den jongsten broeder
wordt nog bevestigd door zijne manier van het Vlaamsch te
schrijven. Zijne gekende spreuk : ({ Ais ik kan» staat op het
raam van den « man met den tulband » in de National Galery
van Londen klaar geschreven : « Ase ick kan )), wat gansch
maaslandsch luidt. Doch wij hebben meer dan dat. In het jaar
1431 vertoefde de gelukzalige cardinaal Albergati, legaat van
Paus Eugenius IV, drie dagen te Brugge, waar Philips de Goede
hem lietconterfeiten. Zijn hofschilder Jan werd met het werk
belast en bij gebrek aan tijd maakte deze met het zilverstift
eene Behte schets, die later als model zou dienen voor het
portret in olieverf. Die schets wordt te Dresden bewaard en
draagt de volgende aanteekeningen « bleecachtig, blawes auge,
witclaer, die lifden witachtig ». De engelsche geleerde James
Weale doet met recht opmerken dat de kunstenaar deze woorden heen geschreven in een dialekt dat noch in Vlaanderen,
(1) de Laborde: «Les dues de Bourgogne. Etudes sur les lettres, les
arts et ['industrie pendant Ie xxe sieele >. Paris 1849-1851, bd. I, bl. 395.
Wlj geven den· verbeterden tektst herzien door A. Pinchart: «Les his toriens de ta peintnrejlamande au XV" et XVIe sieeles », bl. CXVIII.
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Doch in Brabant gebruikt wordt, maar dat veeleer hethalve
duitsch der geboortestad van Jan aanduidt (1).
Over de jeugdige Uvina, die te Maeseyck in het klooster
trad, zouden wij wei wat meer willen weten. Men denkt algemeen dat zij het petekind van Philips den Goede geweest is,
van wiens doop er spraak is in de rekeningen vanden 30u Juni
1434 (2). Daar in dien tijd h~ Maeseyck maar eene VfouwencongregaUe bestond,' weten wij dat zij ingetreden is' in het
Agnetenklooster der orde van St Augustinus, gelegen buiten de
wallen, aan de Hepperpoort. De gemeente telde meer dan honderd zusters en bezat een spinhuis, dat voorzijn kunstig werk
befaamd was door gansch de streek.
Op de koninklijke bibIiotheek van BrusseJ, berus! een
handschrift (( Directorium der kosterin van 't Agnetenklooster »
geschreven op 't einde der XVe eeuw; men vindt daarin de
Jijst der kerkgewaden met deze melding « Dit zijn dekasufelen
die in onze kerke zijn ... eyn rood zijden met geie bloemen,
ende eyn blauwe damaste van Zuster Levynen vader ». Daar
de naam van Livina zeer zeldzaam is in Limburg, mag men gelooven dat hier de dochter van Van Eyck bedoeJd wordt, die
alsdan rond de zestig moet geweest zijn.
De gebroeders Van Eyck te Maeseyck geboren zijncte, ZOU
men zich kunnen afvragen wei ken eigennaam zijaldaar voor
hun vertrek gedragen hebben.
In eene studie verschenen in 1906 (3) hebben wijden naam
(1) Weale : « Burlington Magazine ", Mei, 1903 en Fierens-Oevaert
La Renaissance Septentrionllie ", bl. 144.
(2) Uitgegeven door Ch. Reusens in « Revue d'histoireet d'archeologie ". Brussel, bd. IV (1864) bl. 349.
(3) J. Coenen. « Quelques points obscurs de la vie des heres Van
Eyck, in Leodium ", 1906 en 1907.
«
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Tegghe vooruitgezet welke men vindt in de registers der rekeningen der stad Brugge: aankoop van het burgerrecht in
1433-1434,_ folio 10, verso, n° 5.
Daar staat te Jezen : Item den IXsten dach van Septembre,
ontfaen van Janne Tegghe, gheboren van Maesheic in 't land
van,Ludeke XU I. par.
ouds ghelts ... som X l.
Die Jan Tegghe, welke als vreemdeling het burgerrecht der
stad Brugge kocht, schijnt weI Jan Van Eyck zelf geweest te
zijp.
Wi.i weten immers dat deze, terug komende uit Portugaal,
op het einde van 1431 te Brugge een huis gekocht heeft (l) en
dat hij mnd den tijd der inschrijving moet getrouwd zijn dewijl
hij tien maanden later (30 Juni 1434) vader werd van het petekind van Hertog Philips. Daarbij komt nog dat de Maeseyckenaar Tegghe een gefortuneerd man was, dewijl hij 10 pond als
koopgeld betaalde, waar anderen meestal voldeden met 3 of 6
pond.
Wij moeien nochtans bekennen dat ,de naam Tegghe niet
de archieven van Maeseyck, weI die van Johan
voorkomt
Teggers, welke in 1464 in de stad Eyck op de Kerkstraat tegen
het gasthuis cene woning bezat (2).
De naam Van Eyck komt in Limburg dikwijls VOOf; doch
daar is niet veel uit op te maken. Op 't Archeologisch Congres
van Tongerenin 1902 toonde Nir. Oielen eenen giftbrief van
het jaar 1424 waarin vermeld staan Johan brueder Van Eycke
en Johan Haeck van Eike. Het stuk, door A. Descheemaker in
(1)Ch. Reusens : « Ann1tations sur Ie livre de Crowe et Cavalcaselle; " « Les anciens peintres flamands )}. Bruxelles. 1863. bi. CCVIII.
(2)~Sto!2I<:-Register van 't Agnetenklooster» 1248-1529, in 't archief
van Hassett, n° 7, bl. 241.
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het armbureel van Maeseyck gevonden, maakte veel opspraak,
doch niets bewijst dat het betrekking heeft op onze schilders of
hunne familie.
Onlangs heeft de Eerw. Heer Kubben, deken te Maeseyck,
in l1et archief zijner kerk een dergelijk stuk ontdekt dat misschien weI van grooter belang is en dat in dit zelfde nr van
Dietsche Warande en Belfort verschijnt. Het is het testament
van eenen Maestrichtenaar Van Eyck genaamd, die op het einde
der XIVe eeuw te Maeseyckeen jaargetij stichtte. Het is wei
mogelijk dat de Maeseycker familie te Maestricht gewoond
heeft. Daar is het ontstaan van den naam Van Eyck beter verklaarbaar dan ie Gent of te Brugge en vooral de vormingder
schilders is daar gemakkelijker uit te leggen dan te Maeseyck,
Reeds in het begin der dertiende eeuw spreekt Wolfram von
Eschenbach van de schilders van Maestricht (1) en in een werk
dat onlangs verscheen heeft Pater Ligtenberg O. F. M" professor aan de universiteit van Utrecht, bewezen dat daar rond
1200 reeds eene school voor beeldhouwers bestond, die vele
schoone werken heeft voortgebracht (2).
Wij hebben hier enkel beoogd den tegenwoordigen toestand van het vraagstuk bloot te leggen omverdere opzoekingen uit te lokken.
Daar de ode van Lucas de Heere, de voornaamste 00[konde der geschiedenis onzer schilders, zeer weinig gekend is,
laten wij ze hler in haar geheelvolgen, zooals ze voorkornt in
de eerste uitgave.
(1)

Jules Helbig: "Histoire de la peinture au pays de Liege

».

1823, bl. 46.
(2) P. Ligtenberg : " Die romanische steinplastik in den Nordlichel1.
Niederlanden ", bij Nyhoff in Den Haag, 1920, bd. !.
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Den hof en boomgaerd der poesH!n, inhoudende menigher!ey soorten van poetyckelicke blommen ...
Autheur Lucas d'Heere, Schilder van Ghend. Te Ghendt
bij Ohileyn Manilius, ghezworen drucker, wonende bij de vijf
helmen, op de Co oren Leye. Anno MDLXV.
bl. 35

Lof en prijs des wercs (dwelc S. Jans in de capelle es)
Van schilderien, ghemaect bij die M Jan hiet
Van Maesheyc gheboren den vlaemschen Apelles
Neerstigh leest, verstaet ende op d'werck dan ziet.
ODE
Comt hier ghi canst beminders van aIle gheslachten
En besiet desen costelicken sehat oft pant
Waerbi ghi Crresus ryedommen niet en zult achten
Want t'is eenen hemelschen sehat in Vlaender lant.
Comt (zegh ic) maer met andaeht en verstant,
En leU vrij op aile zaecken, zo meret gi mids desen
DaHet is een zee van gratienabundant
Daer etc om te schoonst voortdoet, en wilt sijn gepresen.
De meret des Vaders Godd'lic, en Joannes wesen,
Met Maria tooghende een Heflie ghelaet :
Tsehijnt datmen heuren mont siet devotelic lesen,
En hoe weI is ghemaect die croone en al tcieraet ?
Hoe verschrickelic en levendigh Adam staet ?
Wie zagh oyn! vleesschelicker verwe van lichame ?
Tschijnt dat hi weighert, en ontseght Evams raet,
Die hem presenteert een fighe, haer anghename.
Maee deur d'hemelsce Nymphen en Ingels bequame
Zinghende discant, elcs gheest te recht veriolijst :
Wiens diversche voysen, men kent naer den betame,
Want elc mondeken, en ooghsken dat daer uitwijst.
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Maer te vergheefs men iet int besondere prijst,
Daert al zyn om te constighste en schoonste juwelen,
Het schijnt datter alleeft, roert, gaet ofe uutrijst :
Tsijn spiegels, en geen gheschilderde tafereelen.
Ziet hoe, deghelic, en eerbaer zijn daer die deelen
Van d'anders en den gheestlicken staet die daer iijt
Hier siedy (schilders) bisonder in dees parceeien
Exemple van goet laken emmers naer dien tijt.
Wie en souddn die maeghdekens niet sijn ,verblijt
Daer de onze wei mochten zebaerheit an leeren,
En anmerct hoe triumphant inde deuren rijt,
De bende der Coninghen, princen, graven en heeren.
Te rechten ziet men onder de zulcke verkeeren,
Den prlncelicken schilder die dit werck volde
Met den rood en pater noster op zwarte cleeren
Sijn broeder Hubert rijdt bij hem in d'h()oghste ste.
Welcken Hubert dit werck begonste naer sijn ze
Maer dem de doot (diet al doodt) moest hijt staken
Hi leit hier begraven, en de zijn zuster me
Die DOC in schilderyen dede groote zaken.
Maer op dat wij 't onser materie gheraken,
Wilt dees excellentie in dit werck gade slaen.
Dat hij d'aensighten al ongheJijc conste maken
Hoe wei datter nochtans drye hondert sijn gedaen.
Ter andere moet het selfde veellofs ontfaen.
Van weghe sine schoone blinende cole.uren :
Die in hondert vijftigh jaren niet en zijn vergaen·:
Twelcke men nu ter tijt niet vee! siet ghebeuren.
Summa tis veel perfectien achter en veuren :
Tooghende wei dat den werckman en meester goet,
Verciert was met veel gratien (zonder erreuren)
De welcke een constigh schilder altijt hebben moet.
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Sijn scherpicheit maect ons zijn patientie vroet,
En zijn memorie groot bJyckt in tselfde c1aerlic
Alzoo, oock zinen grooten ghiest boven al doet,
In d'inventie, ende ordinancien openbaerlic.
Van descn moet men hem te meer lofs gheven waerlic
Omdat hi in wicke Uden alsoo heeft ghefloreert
Doen hi wIck' exceHente wercken eenpaerlic
Als hi selve dede en had gh'experimenteert.
Een schilder uut Italien selfs confesseert
Dat Heycus daer d'olverwe broght en heeft von den :
En van dry sine wercken hi mentionneert
Die te Napels, Florencen en Turbino stonden.
\Vat conste vont men oynt (de waerheit t'orconden)
Soo perfect lnt eerste als dese const' excellent?
Van welcke belijden aile verstandighe monden,
Dat men hel1ren mees'er noynt en heeft ghekend :
Was hi] den niet ten rechten tot syns levens hent
Van /-lertoghe Philips sijn meester vol trauwen
Hoghelic verheven ? En al~ een ornament
Van 011S landen, ia van gheel Vlaenderen ghehauwen ?
Sijn wercken waren ghesocht uut aile landa uwim,
Daerom en vindt men boven dees tafel niet
Dan daj men te Brugghe magh noch een anschauwen
Ende 't Ypre ooc een onvulmaecte zomen siet.
Dese blomme zeer vrGugh van de werelt schiedt,
Die nut dat onIloosel Maesheyc is becleven,
Brugghe bewaert hem, daer hi sijn leven lid
Maer sijn name zal in der eeuwigheit leven.
Dit werck heeft ons Conicghsoo hooghe verhevert
(Zoo aile goede consten staen in zinen sin)
Dat hi (om dat tecontrefaiten) heef! ghegheven
WeI vier ctuysent guldenen oft lllttermin.
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Michiel Coxsye, hadde voor dit werc rule gewin
jarendoermet bezigh zijnde in dees capelle
Hij bewaerde sijn eere van int beghin
Totten hende toe, als een oprecht werck-gheselle.

Tw~e

Dees copie is in Spaignen (op dat iet vertelle)
Te Vendedoly, t'eender memorie bloot,
Van ons Coninghs liefde, die ic voor ander stelle
Ende tot Heycus en Coxyens glorie groot.
FINIS

J.

COENEN .

DE HERFST IS DOOR HET WOUD GEGAAN.

De Herfstis door het woud gegaan :
Als purperen sluiers sHeren
Van starn tot starn de nevels aan
Om 't laatste feest te vieren.
De boomen dragen loovergoud,
En roode en roeste blaren,
Waarvan een enkel nederdauwt
Daar andere zijn gevaren.
Het vaH op 't kleed van goudbrokaat
Gespreid door aIle wegen,
.
Waar 't als een blomme bloeien gaat,
Zijn broze broeders tegen.
Nu viert de zon haar lichtfestijn :
Haar stralen dttiken, rijzen ;
Ze wandelt in mystieken schijn
Door gouden paradijzen.

DE HERST IS DOOR HET WOUD GEGAAN

Ze Jaait, ze bronst, ze druppeJt goud,
Ze leekt Jangs najaarsdraden,
Ze speerst en sprieteJt door het woud
Haar wondre Iichtgenaden.

o ! 't is te schoon, het is te broos,
Het kan niet lang meer duren : '
In schaduw wacht meedoogenloos
De dood op donkere uren.
Dan schreit de zon door nevelgrijs,
Waar wringende armen wroeten, '
En, om 't verJoren paradijs,
De naakte boom en boeten .
Mijn ziele, drink aan 't lichtfestijn

De stervenskracht der boomen,
Dan mag na Gods genadeschijn
De koitde Winter komen.
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(Vit : Oorlogsbeelden)

Met dank en eerbied aan
Dr Kan. MUYLDERMANS,
Legeraalmoezenier.

De dag daalde, de soldaten voelden hem dalen. De roooranje zon hong als een verlokkelijke zuidervrucht te blozen
jn ge fijn blauwe verte. Buiten op het dikvervig-groene gras,
ih de lauwe avondzoelte die ze inademden !ijk een dronk verfrissing na die vettig-warme ovenlucht van den dag, lagen er
velen in broek en hemd met bloediggezonde gezichten plezierjg
te luieren . Anderen zaten op een knie en pakteerden h\tn
ransel, duwden, de gelaatspieren gespannen, de dingen vastopeen. Zij moesten naar de loopgrachten.
Fieleke floot op Ritje; .samen zwaaiden zij 't stof op ll.it
het deken , plooiden het daarna deftig toe als een beddelakep.
- « Gij zijt een artist », dankte Fieleke.
In vorm van hoefijzer riemde hij het deken op den ransel.
- «Daar zie! da 's a l'ordonnans! » - bofte hij bUj-
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tevreden over zijn werk, want Fieleke was een propere en
puntige soldaat.
Zij wilden van die laatste stonden genieten, dat ze er de
geneugten van voelden loopen door hun \ijf. De luiheid lag op
hen als een zwaar iets waaronder ze moeilijk verroeren konden.
De avondkoelte kroop zoo bekoorlijk-goed in de mouwen van
hun hemd, nestelde zich onder de oksels van de armen, geringd
rond hun hoofd, en asemde verfrisschend-wrijvend over hun
borst. Zij voelden den avondwind wentelen om hun hals en
speelsch door hun Haren ritsen als een zachten kam. Duizend
muggen zweefden op de trillende lucht. Hoog, heel hoog, hong
een mommelende vlieger, als een leeuwerk zoo hoog. In den
hemelbol Token ze een zoetigheid des zomers om er vollemonds
in te bijten.
De klaroenman blaasde met kracht van roodkleurige
blaaskaken de samentroppeling.
Zij konden niet op. Zij Jagen nu naar hun vollen lust,
lui zoo Jangsuit ze neerlagen; zij wenschten niets meer dan
zoo te blijven liggen uren en uren tot het pikdonker was.
Maar 't moest, het moest zoo, dat ze niet zagen hoe ze anders
zouden kunnen dan meegaan met den hoop.
Zij spanden zich in, riemden, rokken, snoerden en kwikten
betwistend den ransel van boffende geburen. Zij verdrongen
elkander in den engen gang. tusschen de twee rijen veldbeddekens, Jijvig onder hun uitrusting.
Een voor een drum den zij door de deur naar bUiten,
beladen als baanleurders. Zij stelden zich op rang. Na een
duurtje, 't geweer aan den schouder en voorwaarts.
Zij begonnen een nieuwen kruisweg, voor sommigen den
weg naar den Dood. Zij gingen gansch onverschillig, doodgewoon, aJsof zij verhuisden, -- die levende verhuiswagens -
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naar een ander dorp. ZiJ babbelden uitbundig in hun warmbloedigen levenslust. Boven de rangen gonsde een heftig
stemgebrom, wispelturig wevende op de lucht. Zij dachten nog
niet eens om hun doel, ze waren er nog te verre van.
Flipke, Kerel en de Kozze pekeJden den ouden Peer, die
met lamme knieen goedzakkig-zeker sleepvoette v66r hen, en
eens aardig lachend omkeek op al die geestigheid te zijner
eere. Een kliekje had het drukover voetbal-matchen. Sommigen zongen een malsch-Iicht liedje, het laatste nieuwe,
anderen floten het. Zij bespraken ondereen, met fijn-priemende
ironie soms of schreeuwerig geJach en uitwijzende gebaren, elkanders brieven van de droommooie Meters, en eenigen fezelden
als kwezels geheime historiekens, die eindigden met een gezonde
lachbui. Zij rookten allen als Turken, 't smaakte zoo wondergoed nu in die geurige avondkoeltje om den mond. Aan den
kop stapten twee aanstellerige officieren, keuvelend; soms
glimlachten zij eens gulharder onder een frats, en zagen gauw
rond dan of 't niet misstond en 't niemand opmerkte, terwij!
zij hun air herpakten.
Op de breede baan boemelde, rochelde en raasde, floot,
tierde en toeterde een druk oorlogsverkeer, gejaagd als met de
hooge koorts op 't lijt. Auto's waaiden voorbij de rangen
rookend van stof, en roekeloos-rap; dokkerende munitiekarren
keerden zwaarbevracht naar de lijnen; karren, wagens, een
kolom munitieauto's, trams, haastig-trappende, gebogen cycUsten, 't gJibberde behendig, koortsig-stout door elkaar op die
prachtbaan van Veurne naar Yperen.
Rustig met de pijp tusschen de tanden, in al dat oog- en
oorverzeerend gewemel, gekoers en kleurengegoochel stapten
de piotten, met stofgrijze schoenen langs de kiezelbaan. Zij
waren gewoon aan 't zot draaien van dat wereldje rondom hen,
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't was een zicht waarin ze niets bijionders meer opmerkten,

hetgeen een vreemdeling afmatten en een mottige migraine zou
geven als een bang kinemafeest. AI die dom-Iogge oorlogsdingen, monsterlorries, munitiewagens, waren oude kennissen
voor hen, honderdmaal hadden ze er de nieuwigheid afgekeken.
Zij waren met dit wereldje samengegroeid als een werkdadig
deel ervan, ... dit voelden zij.
Reutelde een heesche autohoorn aehter hen, dan sehrokken
zij zotdoende op, loerden vluchtig aehterom, en schreeuwden
met al de draagkracht van hun keel :
- «Reehts! Reehts!!» - Zij sehreeuwden het om te
schreeuwen. Een groepje, 't Ketje, 't Stropke, 't Sinjoorke,
RUje en gezellen, grapten met alles wat voorbijspeelde op dit
wijd tooneel. Zotscheren zat hun in 't bloed, en de rake moppen
die ze op den grabbeJ uitstrooiden, zoo schelmsch-behageJijk,
kiUelden bij elkeen den lachlust op; 't werkte aanstekelijk op
de rangen. Zij waren uitgepraat, en daarotfi pikten zij de verstrooiing op uit de dingen buiten hen; ze moesten leven-maken,
en alles leefde nog te driftig rondom hen.
Een moede cyclist bolde aan, 't zweet lekte met kegeJtjes
van zijn kin.
- « Van Houwaert, mannen, Van Houwaert is daar! }) De cyclist pedaJeerde blozend voorbij.
« HOll aan, maatje! » - « Gij zijt de eerste! » - « Wilde eens drinken?}) - « Blaast! Blaast! }) - ({ Wi! ik eens douwen, maatje?» 'tBeJeedigd cyclistje zageens zuur om,terwijl hij metde hooge linkerknie een duehtigdouwkengaf. Hij wasverdwenen en ze
dachten er niet meer aan, hungedaehten verdwenenmetde dingen.
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Loom-langzaam, stap links, stap rechts, kwamen een
twintigtal oOwe « travailleurs}) terug van hun dagwerk.
't Waren oude koppen zwart in 't aangezicht van een groven
stekelbaard of een dichte breede snor onder den neus. Zij
stapten aan alsof ze met tegengoesting leefden, verdroogd van
verveling. Een droom en een gedachte lag diep-weg in hun
oogen. Zij stapten, den bovensten knop van den kapoot toegeknoopt, van onder wapperden de panden slordig om hun
broek; de handen lam-diep in de zakken, stak de schup
tusschen een arm dien ze toedrongen tegen de ribben. Op de
heup hong de gamel, waarin Jepel en vork, bij elken loomen
stap, omtuimelden en op 't blek kletterden, toonloos als
hun stap. De pijp zat vastgeprest in 't uiierste haekje van den
mond.
Op de hoogte genaderd van de eerste rangen werden ze
reeds gu!mondig begroet; ze waren kostelijk, die typische
oOwen, voor die jongeren jeukend van leven en die op aile
kansen sprongen.
« Zijde gullie er nog geerne bij? » : - « Zijde nie moeg? » - « He mannen, ons patriarken van 't nieuw testament! » - « Kijkt eens naar dien achtersten, mannen! » - « Da's Mozes! }) - «Jacob!})- « En die zure daar, da's Job! »-De achterste, een rumatiek-oude vent slenterde goedzakkig
achter aan, Hjd te over. Hlj hoorde 't loensch gevJei van die
spuiters,
lonkte in de rangen en lachte gemoedelijk als een
oud Paatje
de goei inzichten radend, ze vergeldt met een
gull en lach. Maar toen het troepke voorbij Rifje en 't Stropke
en 't Ketje trok, hrpk het 10£.
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- «Hoe is 't, mannen, op den IJzer? » - (Die oOwen
hadden verzaakt aan het loopgrachtenleventje, ze lapten achtetuit de wegen op). - « Nog geren bij?}) « He mannen, kijkt 's naar de klas van '70! }) - « 't Zijn er uit den boerenkrijg, ... gdjs genoeg! » - «Geef gil uw schup, zeg, dan krijgde gij mijnen
schietstok, kom!})- « Hij weet wat 't besteis, hij beeft 'nen goeien smaak,
gelooft het! » - ({ Een karoitentrekker, ne gediplomeercte! » -- « Ha, ge weet het » - .
.
« Schiete gullie mee uw schup, mannen?» Et'm bleef stoutuitdagend staan, zag over de schouders
weg met verbolgen oogen naar Ritje, die breed op hem toelachte
en op zijn koperen snor; en seffens daarop toen Ritje riep « maakte gij telefoondraad? )} - antwoordde hij kwaad wauweI end :
- « Ik was I:ll' al
,toen gij nog in den flatten bussel
zaat, verdommesche schacht! » -Al de pi otten in koor krolden den mond onder een schreeuwenden lach.
- « Die ouwe meende het! )} - gichelde Ritje.
Hoog-rood ging hij voort, zanikend ; hij had den geheimen
lust gevoeld al zijn heidendaden eens uit te pakken voor die
nuchtere sci1achten, ze g'ek te goochelen, maar instinctmatig
was hij voortgestapt knauwend op de beleediging, en nu was
het te laat, het speet
't was ieder maal hetzelfde domtreiterend deuntje als voorbij een bende piotten doormoesten.
De soldaten waren weer gronddroog gepraat, en dachten
niet meer aan
gebmken apostelen van 't iand, hun ver~
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ouderde voorwerkers in 't ooriogen, en nu van kant gezet,
kordaat weg, . aan bijkomstige zaken als ouwerwetsch en uitgediendmateriaal. Zij verlangden opgehitst naar andereontmoetingen. De laatste rangen rokken de halsen op en schouwden hoog-vooruitj zij hoorden « ie-aan ie-aan » naapen met een
nijdigen neusklank daartusschen. Een brave burger dribbelde
nevens een Iichthobbelend karretje, getrokken door een witbuikigen ezel, die trippeitrapte met stram me vrouwen-stapkens.
- « Ie-aan, ie-aan, ie-aan » - balkte rang na rang, en ze
lachten mollig-rond op den burger die het oolijk yond en hartig
glimlachend voortdrentelde op een licht schobbeken nevens zijn
droef-dommenezeJ, die uit de guitige begroetingen niet eens
wijs werd en f1losofisch-stuur voortstapte, de pJuim vormige ~
ooren sHjf verdraaiend, terwijJ hij maar immer door-onvermoeid
knikkebolde.
Dat vonden ze allen prikkelig plezant juist omdat het zoo
algemeen nagevolgd werd met algemeenen bijval ; ze wenschten
cen oogenblik in hun opgemonterde na'iveteit nieuwe ezels te
zien, zij wilden zich involgen, voortvaren, zich verzadigen aan
genot als dU, maar even vlug als zij opflakkerde, even vlug
ook viel de vlam. Hieraan hadden ze toch ianger tesmekken,
een ezei zagen ze nooH bijna, dat was nog nieuw.
In elleboog draaide de kompagnie af van de druk bereden
baan. Een roos-rood boerenmeisje schreed schuchterkens
voorbij, zedig-ziende naar de toppen van hem schoenen. Zij
duchHe de onbeschaamde familiariteit van die zotdoende
soldaten.
« Psstt!! pst! " - sisseJden de piotjes verJeidelijk, en
loerden en lachten.
't Meisje dierf niet lachen, - aI wrong een lach zich vrij
tusschen haar lippen, omdat zij het momentje zoo kittelig-aardig
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vond - en zij wendde het hoofd af, trippelde in haar veTlegenheid een trotje rapper, dieper inbuigend. Voorbij de rangen
herademde zij, als voelde ze zich verlost van een karweitje:
ze dierf die geweldige, wilde mannen niet bezien; ze zagener
nu zoo groot-grof uit, zoo schurksch als baanroovers met hun
helm op, met geweer en bajonet en bulten van pakken.
De piotten dachten niet meer om het meisje.
De weg werd kleurloozer evenals de dralende dag. In de
verte, op den strak-bJauwen horizonboog, blaakte de schel-roode
brand van de weggezonken zon. Eenige oogenblikken nog
kwam het kleurenspel in de diepe natuur opklaren in stemmige,
streelende oppositie, zuiver-harmonieerend, zoo verteederendschoon verschijnend als een apotheose. Nu vervaagden de
kleuren, verwaterend, vertroetelend en de dingen aan den
einder drumden in elkaar. Ongevoelbaar indringend veroverde
de avond de velden en stak een bleeke ster aan, ver, ver
vooruit.
De soldaten bogen door, ze voelden reeds den ransel die
Jijk een log iets op den rug woog; de Iinten spanden over de
borst en 't zweet beet als luizen, hier, daar, overa!. Ritje rolde
een sigaret. Zij stapten al een dikke uur. Zij gevoelden in 't
vage reeds dat de weg verre leidde, en vluchtig verschenen,
globaal-wanordelijk, al de vernederende ongemakkelijkheden
die zij verleden maal doortobd had den ; een wrangheid dropte
neer in hun zielen VOOl" die vervloekte en onmeedoogend lange
marschen, en zij luchtten zich ondereen knorrend-kwaad.
Met trossen van drie, vier, vijf man kwamen mitrailleurs
weer van de loopgrachten, vuil-grauw bestoven, moe, met
hangend lijf als afgeleefd door waken en werken.
' - « He Ro6je, hoe is 't ginder? » - tastte Ritje.
- « 't Stinkt er ! ... Groote kermis !... De bommen dansen
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er mee honderden !. .. Ze hebben geen munitie meer, zeH!nze!!!
» Gij kuntzeer nijpen dat uw tanden kraken ... enze er bijeen
» doen, zeg, ... zoo zie ... ! » - pJaagdenzij dooreenpratend en
gebaarden de benauwdheid na. Die veri osten herleefden onder
't heropfleuren van 't gevoel in al zijn heelende bewustheid
dat ze ervan af waren voor enkele dagen. Zij wisten zich uit
de klem, uit den dood.
Een trillerhoog signaaltje van een fluitje : halt!
- {( Ha, ha! beter laat dan nooit!» - verzuchtten de
piotjes en e~n lach gleed over heel hun geiaat. De geweren
werden gebundeld, de ransel dofte als een gewicht in 't gras,
zij zeit zonken met een zaligen zucht neer. Ze schoven dien
droeven schat van helm af; eenigen lengden zich uit en lieten
den kop stcunen op den staanden ransel. Zij stopien een pijp,
pJaagden elkander om een sigaretje, deelden broederlijk-breed
van hun tabak mee en van hUn bloedsappige wijnappeltjes,
waarin ze met lange Jippen beten dat 't sap ervan sissel de
tusschen hun tanden uit. Ze lagen daar weer zoo lui goed in
de domme zwaarte van hun moegte, maar dat ze er amPer voor
tien minuutjes neerlagen vergalde den vollen lust om innig te
genieten van de rust. In de verdonkerende boomkoppen
klapten losbollige musschen koddige vertelsels, op sommige
oogenbJikken kwetterden ze 't allen zotlollig uit van de deugd.
In een verren boom schuifelde op zijn eentje een merel, artistiek-genietend van zjjn talent als een muziekleerling die zich
oefent. Duizenden muggen hongen trillerig als stofjes bijeengezwermd tot een grauwen kegel in de lucht. De piotten vertel den kalmpjes in den rook hunner pijpen. De officieren
kuierden droomerig op en neer, sjotten uit verstrooiing een
ei-rond keitje van de effen kiezelbaan.
De kapitein zwenkte gracievol de hand onder de aogen,
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tuurde in den laten avond, bijziende, op zijn horloge en f1oot.
't Roezemoesde onder de pi otten ; ze zeurden, sakkerden,
opgeschrokken uit hun ingewikkelde vertellingen waarin ze
verdraaid zaten, en uit hun goed gemakkelijke Jigging.
« Onze kapper zijn klok loopt in pJek van te gaan! » meusde de ouwe Peer.
- «Aimai, 't is maar bijkan een spekkist! » ,-,.,- loosde
Ritje, terwijl hij met een zwaren zwaai zijn zak op den rug
zwierde.
« Moed jongen! 't Is al voor 't vaderland en wat er bij
komt! }} - Vooruit! Het stemgebrom hommelde weer boven
de vorderende rangen; ieder vertelde het staartje van zijn
geschiedenis. Stilaan, na een paar honderd stappen, verstierven
de stemmen, en de schoenen scharden zwaargalmend over de
steenen. De dag versomberde en met den dag hun zielen. De
duisternis trok den einder toe, de stefren dibberoogden heel
hoog in den heme!. De mannen waren uitgesjouweJd; ze voelden de eindelooze landstilte einde en verre, soms opgeschokt,
bruusk, door een schamperen bank van een kanonschot. Die
klank sloeg een botten slag op hun zielen. Ieder trok terug in
zich zelven en zijn droomen, die meewandelden rond hen in
de duisternis, waarin ze amper niets meer merkten dan vaag de
slingerende voeten van hun voormannen. Zjj leefden in hun
stil-verlichte zie!. Zij vertelden het verleden aan hun eigen
zelven, en ze luisterden in vroom genoegen. Stommer stapten
ze voort en lonkten soms onverschillig zijlings, uit 10utere gewoonte. Zij waren over de grens waarachter geen burgers meer
woonden; zij waren in de geduchte zone en in 't machtgebied
van den Dood, waar zij aJleen binnen mcchten die geweer en
wapens droegen. Zij waren in het doodsch-verlaten land der
puinen, waar de kanonnen, - reuzen of dwergen, het vorsten-
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woord voerden, te van midden die puinenschimmen, die nu opsomberden, '- om aan de overzijde zooveel mogelijk menschenlevens te verschrompelen.Zij waren in 't reusachtige arena
waar zooveel inenschen - een heele massa - tegenover zooveel mensch en lagen om rnalkander in onbekendheid met aile
mogeiijke middelen af te maken. Zij kwamen de vermoeiden,
de afgebeulden in dit verdelgingswerk, ook de verminkten en
vermoorden, aflossen om op hun beurt ie waken, te verwonden,
te slachten, of gewond of gedood of afgeslaafd weer afgelost
te.worden, zoo gedurig aan weg en weer, weg en weer, zonder
dat er ergens hoop opvonkte. Zij moesten mee, vooruit; .lien
niet ontwrikkelen aan dien dwang; zij hadden slechts van iets
een kiaar begrip, dat ze zoo vast-diep inzaten in die groote
menschen-massa die oorloogde, dat ze niet eens wisten hoe
eruit loskomen. En daarom gingen zij gewillig mee, hoe weerbarstig dit leven ook grijnsde op al hun wegen en zijwegen.
De Duitscher tergde hen, ze zouden hem ook tergen en tyranizeeren : zij wroken hun leven door weerwraak 00 den
vijand, want wreken moesten ~ij toch.
Twee aanbrommende autobussen die als twee duivels~
zwarte monsters, breedgebouwd naderbolden, doorwoelden
hun droomen, die daverden voor hun oogen. De stouwer f1oot.
Eenige piotien schoten op.
-({ Hofzeit! hofzeit!!» - schreeuwden zij, maar 't was
er hier en daar maar eene die schreeuwde. Alsdronken
reuzen waggelden die munitie-lorries, welke stalen voedsel
brachten naar de onverzadigbare kanonbeesten, voorbij de
rangen ;
steenweg beefde en de soldaten zinderden op de
beenen.
De donkerte verdikte en spande voor de oogen. Een heerlijke iuister van sterrenlicht! Maar de soldaten beschouwden
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die zie!verzadigende schoonheid niet, de koppen hongen
voorover, en versuft oogden zij doelloos op de beierende
been en van hun voormannen en de vluchtende rimpels van
den steenweg. Zij stapten droomend naar binnen levend voort
als gebocheJde schimmen met een schippershoed op 't hoofd ;
de ijzeren helm preste, hun klammige haren prikten. Ieder
voelde, hoeal de rieinen verveiend ongemakkelijk dieper· en
dieper in 't vel prentten als stremmende koorden.
Onder de wollen vest en zwaar wollen kapoot krieuwelde
mottig het zweet; hunhemd piakte aJs een spanplaastertegen
't Jijf. Hun tongen lagen lam verloomd door de moegte, en ze
voelden een genoegen in 't zwijgen.
Nu en dan schokten zij den ransel op, en de gamet
rinkelde aardig.
« 't Is penitentie, zijt er zeker van! » - preutelmondde
Ritje.
- «De Veurnsche boetprocessie heeft er niks aan }), vorderde Sjarel van Langenmarck.
« En zeggen dat er honderd auto's leeg staan en roesten,
zoo van die zwaar verhuiswagens }}. « 't Is crise van den essence}}, - verraadde 't Ketje.
« Oil zi ze dan mee den electriek doen marcheeren }), dacht Neele.
Ze zwegen. Ieder drong dieper in 't binnenhuisje van zjjn
droomen, werktuigelijk strompelden ze verder, doorplooiend.
Twee kanonmuilen braakten bezijds van den weg. Eenige
piotten schrokken op, den hangenden kop opwerpend.
- «Dommelinge, na verschoot ik» - kakelde Doorke
dibberoogend.
- « Ze staan der maar om te verschieten en te doen ver~
schieten » - opperde de ouwe droogjes.
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Gfnder voor hen brak de duisternis open, een vuurpijl
vaarde snel 'op in een sierlijken boogen bleef hangen, hoog,
al8 eel'l. ;a:cyteleenboJ.. 't Koud-geellicht versomberde schaduwkanten. ,Spoedig verflauwde ze of leek gioeiende tranen uit
haar witgHnsterend ~Og, weifelde, waggelde, en in een magisch
speJ 'van dikdonkere schaduw en maneschijn, als een vluchtig
openluikenvan'het landschap verzwond alles in den val.
« Zeg, Tist, wa schoon vuurwerk, he? » - ~<Zoolangda 't maar geenroo of gruun (1) zijn, zie 'k
ze nog gere van verre! » Zoo doorspekten zij van tijd tot tijd hun langdradige
droomerijen met gedachten opgedrongen uit het uitzicht def
dingen.Evengauw als die vaHende lichtbollen hervielen ze
in hun verloomende droomen. Nu en dan sakkerden ze
ensmeten korzelig-kwaad den ransel op, hij woog verslavend-lwaar, en 't zweet stak op hun voorhoofd als tergende
mu~gen., '
De mitrailleuzen ratelden in de verte, en 't klonk zoo
aardig-storend in die neergezeten nachtstilte.
« Ons Mieke babbelt al! » -'- merkte Joske Vliegen.
-'-« Ze zal weer nieuws weten om ons ooren, denk ik »,~« Ais ze er maar nieinbijt ». - « Ba, eenoorofgeen, ... als ik erdaarmee af ben». -'- {( Eenballeke in den arm of door 't maJsch vleesch van
den bil, da's tof he, Flipke ... drij maandekens gekantonneerd
tusschen lekkere bectdelakens, 'k teeken erveur! »...
'
- «'Ik ook ». « -Als 't een mensch maar goed wist op voorhand, maar
(1) Roode en groene pijlen werden afgeschoten bij een onverhoedschen
aarival van den vijand om daarmee signaa.l te geven aan het geschut. Dus
zulke vuurpijlen waren het teeken van aanval.
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tusschen hethart en den arm, meet er maar een span, weete

dar » - «Ba, ba, dood is dood ! » ~ « Da meende nie, dommelinge!»- « En waarom nie? }) .-,- {{ Daarom nie ! }}Zij dweersden een anderen steenweg en nu voorts over
den plankenweg, een vooreen, man voor man.
« Pas op, een plank uit", verwittigde de eerste, en
« pas op}) mommelde de tweede,« plank ult» mommelde de
eene na den andere zonder ornzien, eentonig-verstrooid, tot
den voorlaatste. De laatste man zag eens om.
De moeilijke marsch neep op de zenuwen. De eerste
rangen vertraagden den stap voor de gaten, en de mannen,
mechanisch voortioopend, zonder meesterschap in de ziei, als
gingen zij zonder het te vVeten, stompten bots aan op hun
voorman, denkend met den kop op den ransel, opschrikkend.
Zoo stapten zij aanhoudend gestoord alB opgestooten uit hun
droomen. Dat verbitterde; zij luchHen zich boos-grommend
alsof zij geplaagd werden onder de lompe zwaarte van hun
last. Gedurig nu werd hun aandacht door al die abnormale
halten getrokken op hun eigen miseries in de ziel en 't Iichaam,
die daar straks wegdoezelden in de droomen waarin zij zelf
een metamorfose onderstonden. Zij strompelden, nu stilstaande,
nu weer voortsukkelend, versuft door 't voos getrommel van
de toonlooze kJanken der stappen op de planken. Zij voelden
het brut gewichtvan hun vracht verz.waren en een pijnlijke
verzwakking in de lenden, Zij zagen niets meer dan hun eigen
zelven en eigen miseries; oorlogsmiserie was voor hen, de
eigene miseries. Zij staarden op hun eigen Iijdensbeeld, en wat
ze zagen voelden zij, en 't werd warmer over hen. En zij kapten
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met blinde kritiek als uit wraak - ze moesten gedurig aan
wreken - op den oorlog. Maar oogenblikkelijk na hun woorden voelden ze, dat ook deze den oorlogskolos niet raakten
noch cen duim verroeren deden; ze werden tastbaar bewust
van hun mier-kleine minoriteit tegenover die verblindende en
kolossale meestermacht die de oorlog was. En ze daalden
altijd terug uit op hun rond-gezonde oorlogsfilosofie, verstevigd
door de ondervinding : als 't moet, moet het, en laat het niet
aan uw hart komen. En daarom gingen ze erdoor waar ze gaan
moestenal moesten ze dan ook de vracht van hun eigen hart,
bang soms als een vrouw die immer weer wil, terug, weg van
het doodsgevaar en beeft en bidt, meetrekken, opmonteren
en bedriegen.
In de verte lichtten vlammende bollekens. 't Waren
kaarsen in de schuHhokken van de derde lijn. De Iichtgloed
glansde door de opene lage deurgaten. Rechts Jijnde de rij
stijf-zwarte boom en Jangs den steenweg, waarover dokkerden
de logbeJaden karren; het trappelen van de paardenhoeven
belde uit boven de zware daveringen der wagens; mannen
floten teekengevend, Herden op hun paarden of schreeuwden
een rouw-schorren vloek in de koorts van het lastig verkeer.
De piotten hoorden, in hunzelfbeschouwing, die geluiden als
een onduidelijk-Iaag wroetelen van oorlogsJeven.
Een dof geHlch gonsde door de rangen. De otiwe Petrus,
verstrooid, stuikte in een gat en sloeg als een boeteling log op
de planken. Een second verroerde hij niet... Hij wrong zich
recht, moeilijk, belemmerd, omhooggetild door eenmaat die
met schokjes lachte. Hij wilde niet Jachen, maar moest, 't brak
met bobbelingen doorheen zijn wi!.
« Milliaar de boem ! }) - slaakte de otiwe, schudde zijn.
ransel op en volgde.
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- «Wat hedcte gij gedronken,Peerke?»
poiste 't
Ketje pert g.
- « In 't vervolg wa harder roepen », maande de oOwe,
die duchtiger zweette onder den onverwachten val.
- «'k Zal voor u 's 'nen blauwen bril koopen, oOwel » - « Nie noodig, vent, nie noodig! » - weigerde de ouwe
koppig, kort af.
Doorke grabbeJde naar een sigaretje, wreef een stekje
vlug aan in de nis van de handen en pakte rap vuur, zich
katachtig inkrommend.
« He spioen, spioen!! » - duivelden Ritte en Wappers,
en morden meenens over die domme roekeloosheid nog een
stekje aan te vuren zoo nabij de linies.
In de verte doemde de doolhof op van de ioopgrachten, en
zij dachten aan de dagen die ze daar moesten slijten, als opgeslotenen, waar zi.i moesten staan blijven op hun post pal
als boomen onder donder en bliksem, hoe 't ook streed in hun
bevende binnenste. De dagen, plagend toegesioten, trachtten
zij te peilen. 't Werd er Jangs om gevaarlijker, wreeder;
gedurig werd het oog en oor, hoe ziek-afgemat, strak opgespannen. Verleden maal hadden ze er genepen gezeten, met een
hitte om 't hoofd, en zenuwschokken die door heel hun \ijf
heenschudderden; ze hadden er gezeten uren en uren lang met
den dood als een zware massa mist voor de oogen, stom en
doof geslagen. Reeds honderdmaal waren ze heelhuids van
onder 't gedonder ontglibberd. Zouden ze er nu aan moeten ?
dood? gewond? hoe gewond? of weer ontwippen aan die
doodsval met een groot luchtgat in de verstikte ziel geslagen,
waardoor ze in 't verwijderen van die hel den vrijheidsadem
zouden voelen binnoozwellen, zalig-verzadigend, zooals ze hem
nu voelden verliezen en de opening zachtaan en met pijn toe-
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prangen. Maar daar was altijd kans, en kans is hoop, en wie
hoopt steunt op moed als op stokken, en sti-ijdt manhaftiger
door de hoop als door een vaandel opgestuwd. Zij peilden die
donkere dagen die ze in den nacht binnentraden als baanstroopers, en ze, overwogen, - niet indringerig diep maar
meer oppervlakkig geJijk in droomende gedachten, - de
kansen. Zij voelden diep-Iaag in de ziel een zwaren twijfel,
iets dat bleef neerliggen, daar, zoolang zij in de vuurzone
zaten, en welke soms traag-zwaar verroerde, of bij heete momenten massiever werd als een onderdrukte zielestrijd van
iemand die niet weenen kan.
Weer werd hun machinale gang gestremd. Een afgrijselijke
krater had dwars den plankenweg doorboord en gaapte gruwewelijk-gulzig. Onwillens wendden de mannen den dikken
schipperskop om andere kraters te vinden, .donkerder cirkels
in de donkerte van den nacht. Bezijds zagen zij links en rechts
den eenen krater naast den anderen als zoovele kouzwarte
grafkuilen. Hier werd de weg gevaarlijker, werd hij aanhoudend beschoten met onverwachts neervallende salvos om
plots-opeens ie betrappen. Veri eden maal werd Jaak Boone
hier omvergezwaaid en voor morsdood weggedragen. Moesten
de Duitschers weer op 't onverwachts aan 't koordeke trek ken !
zoo ontgoochelend gauw dat de obussen als razende spoken
den grond ontspringen en vervliegend in een damppJuim een
diep-open graf nalaten. Moest de vijand het eens weten, gissen
maar, dat de aflossing aan den gang was en jUist een heele
kompagnie, en zoo'n kwaad-dappere, hier op die wreedberoemde plaats voorttobde, wat vlugger elkander opvolgend
als voortgeduwd door een wind in den rug! Een oogenblik
pakte de vrees hun spieren vast Jijk met een heete tang, ze
dachten den afslag te hooren van een duitsch kanon verre aan
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den overkant - een dof-omdoekten bonk op een stalen plaat,
- ze luisterden opgelicht, iets grooter. .. , niets!
Boven hun hoofden in 't onbepaaJde van den blauwzwarten hemel snorden vliegers aan als honderd spinnewielen
die werkten. In de volle luchtstilte sneed dit gesnor met scandeerend gedreun als een gescherpte tandzaag weg en weer
getrokken door een blok ijzer, en de grijnzende nijdigheid van
die vliegers omvoold door den nacht, onzichtbaar doch duidelijk-zwaar hoorbaar, beet in hun zielen. 't Werd razender:scherp het geronk alsof zij daarboven in die eindelooze holle
hoogte op losse stalen riggels reden met een duizelige vaart.
Bet kropte bij demannen; ze voelden zich weer klein-machte100s onder die macht, toegegromd vanuit de lucht, door lafverdoken vijanden, en zij voelden zich vierigen als onder een
bruuske beleediging, een eerschennis. In hun bewuste minoriteit losten zij hun wrangvolle verachting, waarvan zij 't hart
en den mond brekensvol hadden. Een oogenblik dachten ze,
weemoedig aangedaan om het lot van de bangzieke burgers,
aan al die schaapkens van kinderen met den schrik in de ziel
geboren; aan aldie vele moeders grijpend naar heur kinders
op den woesten daver van den val eener born; aan al die
booze ouderlingen, die aan 't einde van de wereld denken in
hun donkerwoelende duizelingen.
En dan, onder 't geweld van dit gevoel gingen zij droefmoediger met iets dat vlijmde in 't hart, en zij zagen in hun
meegedroomden geest de meest cynische figuur van den
oorlog : een vliegenier als een onzichtbaren tyran - de dood
in persoon - die zwevende boven de stille stad lang verstorven
in de nachtrust, en afzichtelijk-grimmerig van uit zijn vliegtuig,
mathematisch zjjn doelen metende, de doodende boll en uHwerpt in het kegelspel van tinnen en torens onder hem, trotsch
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zeker als zege-dronken, zijn doel te treffen. Oat was te afgoddelijk-afschuwelijk.
Man na man zweeg nu; de kompagnie gaf den killigen
inJruk van een zwarte bende, die duchtig zwijgend tot haar doel
naderde. Zij waren zoo gewoon geworden aan het stommelings
voortstrompelen in de duisternis - deze had er groote schuld
aan - dat hun tong verzwaard lag van 'f zwijgen, en 't zwijgen
was voor hen geworden een verzachting als voor iemand door
vaak aangevochten.
Rang na rang bleef staan; ze waren binnen de Iinies. Zij
lieten zich verlamd aanleunen tegen den killigen wand van den
schuilgang; eenige stelden hun geweer tot een steun onder
den looden ransel; zij blaasden of slokkerden uit de veldflesch
en zuchtten na die verzoeting.
- « En avant! » - wenkte de kapitein.
Zij kropen stijf-moeilijk recht, voelden scherper de verstramdheid over heel hun Iichaam streminen. Maar zij gingen
waarzij gaan moesten, die vermoeiden, doornat van 't zweet,
in de doodsche narigheid van dien nacht, waarin de kogels
kruiselings over hun hoofden ronkten met den ronk van een
fijne snaar. Zij gingen zooals zij reeds dagen, weken. maanden,
jaren deden, met iets deemoedigs in hun stap wanneer zij naar
den aangeduiden post togen, zoo deden zij lang reeds, lang ...
en zouden het nog lang, lang herdoen misschien, wie weet,
komen en keeren, keeren en komen, immeraan op en af, dan
met meer moed, dan met minder moed, zooals zij het reeds
lang, lang deden.
NooH waren zij van iets meer bewust geworden dan dat
op hun jeugd een gewichtig-zwaar offer drukte en 't welk hen
soms verdrukte, maar, en ze vonden het zelf aardig, doch 't
was zoo en zij waren zoo : ze hadden altijd moed, nu meer
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dan minder, maar toch moed. · Zelf wisten ze 't ,)liet hoe het
kwam en hoe 't kon, maar to en had den zij moed .
En daarom wisten onze Jongens niet hoe schoon-groot zij
zich-zelven uitstalden, en zijn er velen verdwenen onder .het
zwart-houteren kruis met hun witten naam daarop, die gestoryen zijn, eerst doodelijk gewond of doodgebloed, in deze onwetendheid.
Dat is hun heldhaftigheid, deze onzer Jongens die lijdende
streden een langen, langen strijd, zonder zwenken tenzij voor
den dood , en hun eigen heldhaftigheid nooit kenden.
Zal zij ooit genoeg gepeild worden door hen die zullen
gedragen worden op hun. Grootheid?! NooH.
God aileen weet de waarheid over, en de waarde van
hun leven . Hij aileen vermag het te weten in zijn alwijsheid.
Want elk leven van een IJierjongen was een mysterie op zich
zelf, een mysterie voor zijn linker- als voor zijn rechtermaat, en
ook een mysterie voor hemzelf.
Moge God ,hen vergelden in zijn eeuwige Rechtvaardigheid daar waar de menschen niets of weinig meer vermogen.
LODE V. E.

Ramscapelle 1918, Februari-Maart.

PROLOOO. (*)

Nacht in de duinen. De jongeling staat op den top van een duin
en kijkt naar de zee, waarvan men het ruischen in de stilte
verneemt.
Een onzichtbaar koor van engelen, (zW(Lfe stemmen, traag en
plec'htig psalmodieerend).
Zie hem daar staan : de Man
met zijn voeten geklampt in het zand der aarde
met zijn hoofd geheven in d'ijlte der luchten
achter hem d'oeroude geheimnis der wQuden
voor hem d'oeroude gehe'imnis -der zee
op zijn Iichaam 't onwischbare tee ken
(*) Dit is het voorspeL eener dramatisci:le t{ilogie • De deemstering
der zielen • welke dezen winter in boekvorm zal verschijnen.
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als een zege\ : blazoen zijner herkomst
getuigend,
hoe verlost uit het graf van een schoot
kind eener moeder, kind der geslachten
dit vleesch en dit bloed is de wondre herkiellling
van het vleesch en het bloed der Menschheid· Va,Gef'
door jehova geschapen den zesden der dagen
in bloesemenden tuin van Paradijs

Tegenzang - altostemmen
Den baaierd van stof ontworsteld
zoo werd dit het heilige schrijn
waar jehova's adem bedolven
Gods scheppenden adem van Leven
z66 werd dit het heilige schrijn
der ziel
eender erfdeel van geslacht tot gesiachten
eender erfdeel van doem en zegen
van menschelijkheid
onmachtig iets anders te zijn dan zijwas :
dolende doemlinge in boete of in opstand
wier hope of wanhoop ; wier wanen en driften
zijn verscheidene vormen van 't eene vedangen ::
opnieuw te bet red en d'in zonde verbeurde
boomgaard waar schaduwt de boom van Leven
in jehova's vree
naast d' anderen vruchtboom wier naam was; def Kennis
doch wier vruchten def Dood

Samellzang
Ziel van Adam, vleescil van Adam

3.45
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eeuwig als God die u heen geschapen
Eeuwige Mensch met uw eeuwige heimwee
is uw verhaal niet hetzelfde verhalen
- eeuwige speier der eeuwge tragedie\Van uwe worstilng, van uwe neerlaag Ei ! arme krijgers wier schilden : fetichen
wier waapnen : begeerten,
in kamp tegen ons
wier schild is de Ruimte, wier wapen de Tijd
en - tuchtige Wachlers -- steeds houden getogen
het krol1klende vuurzwaard van Gods Toorn.

Stille - Men !wort het ruischen van de zee.
De jongeling drijtig in het duinzand stampend :
Leven I wat wilt gij van mij ?
wit gij 't mij verklaren sterrennacht ?
zie, 'k sta hier in mijn jonglingskracht
mijn spieren zijn ijzer en staal:
~en paard bemeester ik met deze knieen ;
heb ik nlet cen jongen boom geveld
met cen zwaai mijner bijl ?
Leven wat wilt gij van mij ?
,Mijn bloed jaagt in mjj als de stortbeek der bergen
]k wi! als zij - den blanken gletscher der kindsheid ontvloden
·de wereld in ! De wereld der boomen en rotsen
der blocmen en vruchtcn
de wereld der wilde sprongen ender groote daden
Maar langs waar moet ik heen ?
'Ik wi! weg !
Waar moet ik heen met dit jong~brUisende leven
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met dit hert dat is als een duivenholk van kirrende duiven
die trippelen en swatelen en weg wouden
duiklen
in blauwe ijlte der heemelen
Leven, ik ben een Man nu - wat hebt gij te bieden ?
Ik ook zal kunnen wat anderen konden
Ik kan meer dan zij !
Open mij uw arena opdat ik er prij:s loope.
Roep mij op tot een kamp, opdat ik overwinne.
Leven ! Leven !
Laat mij m'in U domplen als in een water van deugdigefrisscheid!
De dag komt op. -

OORDIJN
DIRK

VANSINA.

DE HOOGESCHOOL, SCHOOL
VOOR HOOGER LEVEN (1).

Waarde collega's, dierbare ieerlingen, Mevrouwen,
Mijnheeren,
Voor de tweede maal valt me de eer te beurt het aeademisch jaar onzei Hoogesehool voor Vrouwen te mogen
openen. Onze inrichting is nederig begonnen. Een paar
inwonende leerlingen, enkele volledige insehrijvingen op de
eene faeulteit Wijsbegeerte en Letteren, en een honderdtal op
apaarte eursussen .
Nu zijn er Hen inwonende leerlingen, (uit de vijfVlaamsehe provincien) een vijftigtal ingesehreven op de drie faeul(1) Rede uitgesproken bij de opening van het 2de academisch jaar
der Hoogeschool voor Vrouwen, te Antwerpen, 17 October.
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teiten, ruim 250 op apaarte cursussen. Het meest verheugend
verschijnsel is hetgroot getal inschrijvingen op een geheel.
Benevens Wijsbegeerte en Letteren, is nu de sociale
faculteit ontstaan, om de onmisbare sociale werksters voor te
bereiden; eveneens de predagogische faculteit om het pei! van
lager en middelbaar onderwijs te verhoogen. Eveneens is een
Laboratorium van proefondervindelijke zielkunde ingericht.
Wij zijn organisch aan 't groeien ... Niet van bovenafzoo groeit geen leven, - maar van onderuit, geplant als wij
zijn op den vruchtbaren grondvan 't herwordende Vlaanderen,
gevoed met de levenssappen die er zoo overvloedig aanwezig
zijn en die naar omhoog willen, naar de heerlijke hoogten van
't ideaal. Wij zijn gegroeid midden in het volk, verstoken van
aile hoogere gunsten •.. De armoede van Betlehem is de onze,
met hare zedelijke en verzedelijkende sterkte, ver van de
weelde waarin het leven stikt en dood gaat. ..
Onze dank gaat eerst en vooral naar God, den Gever van
aile goed, onder wiens dageJijkschen zegen het zaadje, dat we
hebben gepJant, mocht groeien en gedijen.
In de tweede plaats gaat onze dank naar de heeren
Ieeraars, die door hunne degeJijke vakkenis, hunne onmiddellijke voorbereiding, hunne opoffering, hunne eensgezindheid
in voelen en denken, zooveeJ tot het welgelukken dezer onderneming hebben bijgedragen. Een diepgevoelde hulde aan ai
deze medewerkers. En in 't bijzonder een warme hulde aan de
bestuurster, beproefd nu door ongesteldheid en om die reden
afwezig. Zij is in den vollen zin des woords « een stille kracht
inVlaanderen ».
Met de uitbreiding onzer kursussen is het professorenkorps vergroot: in de faculteii van WijsbegeerteenLetteren
koiht E. P. Van den Brbeck, E. Pater Pauwels vervangen. In
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de sociale faculteit komt de Heel' Hubert Verwilghen, arrondissement-commissaris, St-Niklaas, niettegenstaande zijne
drukke bezigheden, 'voordrachten geven over Recht. In de
Predagogische faculteit hebben we twee beJangrijke aanwinsten
gedaan : Dr Meeus, zoo gunstig gekend in de Vlaamsche
wetenschap en Dr De Hovre, leider van het Vlaamsch opvoedkundig Tijdschrift.
Hulde ook aan de leerlingen : ze zijn tegen stroom in
gevaren, hebben afgebroken met bestaande gewoonten, in vele
gevallen gelach en spotternij misprezen. Met noeste vlijt
hebben ze de lessen gevolgd, en gearbeid in de onderscheidene
seminaries. Een twintigtai hebben met succes examen afgeJegd.
Hulde ook aan onze weldoeners, welke door hunne
geldelijke bijdragen ons hebben in staat gesteld het brood der
wetenschap te breken voor deze jeugdige schaar, en in de
eerste plaats aan Mejuffrouw Belpaire om haar gastvrij onthaal in dit heerlijk gebouw.
Allen hebben wij hier in de stilte gearbeid veor een
schooner Vlaanderen; wij hebben hier gearbeid in de stilte, nu
juist dat er zooveel luidruchtigheid heerscht. Mag mij de
bekentenis van het hart? Wij gelooven niet in de macht van
de massa, in de overheerschappij van roepers en sehreeuwers,
bij wie ({ luidheid zoo dikwijls synoniem is van luiheid ». Wij
gelooven in de minderheid, die van uit de stille eel van het
rijk inwendig leven, de wereld leiden moet en leiden zal. In de
groote moderne nijverheidsinrichtingen zijn niet zij de bijzonderste die arbeiden in het geroes en het geraas der maehienen, maar ziL de technische ingenieurs en bestuurders die uit
de stilte van hun bureel, met enkelen, de duizende handarbeiders beheerschen en leiden.
o ! de poesie van de stilte r Wie zingt haren lofzang in
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onze moderne wereld van geroep en getier, van wild vermaak,
vanalles-in-uiterlijkheid; van vernis en klatergoud ...
We voe/en die poezie gansch ons wezen donrzijpe\en bij
't avond vallen, wanneer de lamp van den dag stilaan uitgaat,
aile geruchten wegsterven en alles zoo stil en zoo innig wordt. ..
In dit uur van stille denken rijzen de denkbeelden aIs van zelf
op den achtergrond van onze ziel, en teekenen zieh even
scherp af als de kronkelende lijnen van de bergkruinen tegen·
een zwitserschen blauwen hemel. Dan staat het levensideaa!
dat we hier nastreven in volle duidelijkheidvoor onze oogen,
en ik poog het even voor U af te teekenen.
Men zegt: De gedachte leidt de wereld. En de intellectualisten, met de geschiedenis der wijsbegeerte in de hand,
toonen hettij en getij der menschelijke gedachte gevolgd door
de ebbe en den vloed der menschelijke daden.
Anderen daarentegen schokschouderen biJ die bewering
en houden het met Dante dat de liefde hemet en aarde beweegt.
't Is de eeuwige kamp tusschen twee stroomingen welke
volgens de gewone voorstelling van Plato eenerzijds, van
Aristoteles anderzijds, uitgaan door de wereld der gedachte en
tot heden hun bedding vinden midden al de sinuositeiten der
moderne philosophie.
Die twee formulen zijn eenzijdig, en dekken in hunne
eenzijdigheid het volle leven niet. Ze werden dan ook niet zoo
scherp door de vaders dier stelsels verdedigd.
De gedachte op zieh, in hare afgetrokkenheid, kan enke~
op een kleine elite haren invloed uitoefenen, op hen die genoeg
hun verstand ontwikkeld hebben. De massa word! hier det
bereikt. En wat meer is, zelfs bij dit keurkorps wordt niet het
hoogtepunt van hun wezen bereikt.
Hiertoe is inderdaad de Hefde noodig, die onweerstaan-
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baar tot zich trekten deharten inneemt; de liefde, voor
dewelke aile burchten vallen van zelfverdediging ... De Hefde
is. inderdaad de hoogste macht ter wereld.
Heerlijk is het door de eeuwen heen dedenkers te zien
.
opstaan om door den glans van hUn genie de wereld te ver~
lichten. Het dankbare menschdom juicht deze grooten toe en
spreekt hunnen naam 111et dan met eerbied uit. Ze heerschen
over het verstand.
Doch hoeveel heerlijker is het niet de zielen zelf te beheerschen, ze aan zich te hechten door de banden der Hefde.
Wie zijn verstand voor ubuigt, geeft u iets; wie zijn hart
geeft, schenkt u alles. En hier valt me de roerendste bladzijde
van Lacordaire te binnen: «II y a un homme dont l'amour
garde la tombe, il y a un homme don! Ie sepulcre n'est pas
seulement glorieux, mais dont Ie sepulcre est aime ... II y a un
lhomme entin, et Ie seul qui a fonde son amour sur la terre, et
cethomme, c'est vous, 0 Jesus! »
Dit isinderdaad het hoogtepunt van Jezus' invloed, dat
hij niet aileen der menschen verstand, maar hUn hart heeft
veroverd.
De Heide is dus wei het hoogste ter wereld. Dochdit is
aileen het gevaJ, wanneer ze verlicht is door het verstand. De
liefde op zich zeit is maar blinde kracht, het is een opwaarts
willen oer ziel; doch niet wetend naar welke bergtoppen, het
is een zwellen van breed-vloeiende wateren, zoekend naar een
bedding, het iseenkrachtiggebaar van de ziel, tastende in
het. on+ekere donker. ..
Aan dit hooger streven moeten hoogere sferen aangeduid
worden, aanditkrachtig gebaar bet leidendelic;ht.
De kennis leidt de Hefde en de Hefde bevordertde kennis.
Daar9m isonze.liefdegemetel1 naar de maat van ons jdeaal.
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Wie aUeen in dit leven een lager ideaal kent, enkel stoffeIijk,
zinnelijk genot nastreeft, zal met zijn Iiefde enkel bet stoffelijke
.omvatten ... Doch wie. metstralend oog ten hemel kijkt naar
hoogere idealen laat uit zijnleven de Hefde opwelven met het
oneindig gehaar van den hemelkoepel boven onze hoofden.
Het is de verlichte liefde die de wereld leidt. De liefde
spreekt tot het hart en wordt door eenieder begrepeu; Ze richt,
in het licht van het verstand, naar de wegen van hooger goed
zijn. Alzoo daalt de gedacbte, het in den geest gesproken
woord, uit de sferen der abstractie om gansch menschelijk te
worden in de warmte van het gevoel, en van hart tot hart te
spreken tot den heelen mensch.
Tegenover het materialistisch laag-bij-den-grondsche:
gelOnd zijn is alles, - klinkt onze Jeus, uit het hoogland der
ziel : goed zijn is alLes. En is goed wie het goede wi! met al
de energie van zijn wi!. Want de Hefde maakt geJijk aan het
beminde. Alles hangt dus af van onze liefde : kracht tot leven,
maar ook tot de dood, levensgrootheid of levensvernieling.
Ieder mensch is zoo groot als zijn Iiefdeis.
Geen groote liefde echter lOnder hooge kennis; waar
onbekend onbemind is, baart kennis liefde. Onze ziel ziet
verlangend uit naar de heerlijke landschappen van zedelijke
grootheid, welke het verstand aanwijst. Aldus bJijkt dat kennis
onontbeerlijk is, alhoewel ondergeschikt aan de liefde. Liefde
in kennis is alles.
En nu. schitterglanst Dante's woord als het scheppende
Iicht over den duisteren baaierd : 't Is. de liefde die hemel en
aarde beweegt. 't Is de liefde die denhemel beweegt : want
God is liefde, de derde persoon der H. Drievuldigheid is de
zelfstandige liefde, doch volgende op het Woord, verstandscdaad waarin de Vaderzijn volmaaktheiduitspreekt; 'tis de
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Hefde die' de aarde beweegt, want die Liefde-God trekt aile
'geschapene wezens tot zich toeals het opperste goed in de
mate waarin die wezens hem kennen. Plato, Aristoteles,
St-Augustinus, St-Thomas hebben in den grond nooit iets
anders geleerd, alhoewel met verschillende schakeeringen.
In het sereene Hcht van deze wereldbeschouwing is heJder
afgeteekend de taak van Jagere en middelbare school, en a
fortiori der hoogeschool. A fortiori, zeg ik, want hoe dieper
men in 't leven ingrijpt, hoe dichter men staan moet bij het
volle leven, of beter, hoe meer men er midden in moet staan.
Daar 's menschen ltdei wordt bepaaJd door den adel zijner
Jiefde, komt het er in de eersteplaats op aan een groote en
-schoone liefde in de ziel van kind en jongeling aan te kweeken.
De school is geen doel, maar een middel: « Non scijoire, sed
vitce discimus ». Het volle ieven is het doel en de school een
middel om dit doel te bereiken.
De school moet dan in de eerste plaats staan in het teeken
,der vorming. Niet in de eerste plaats geleerde, maar goede
menschen te vormen, dat is de maatschappelijke zending der
school en in de hoogste mate, van de hoogeschool.
Intellectueele kuituur is niet het doeleinde der school.
o zeker het intellectueele leven is heerlijk. Door ons verstand
zijn we in staat alles te worden. Oneindige mogelijkheden
liggen op den bodem van onze zie), een onpeilbaren afgrond
gelijk ; 't is de groote baaierd waaruit werelden zullen geschapen worden in het heldere licht van het verstand. Onze gecst
schept een evenbeeld van de wereld ill de' ru imte, bezit in zich
al wat daarbuiten bestaat, en dit niet aileen naar zijn uiterlijkheden, maar naar zijn diepste zijn; dit door de studie der
wetenschappen en der wijsbegeerte. Onze geest schept een
<evenbeeld van de wereld ill den tijd, komt in aanrakingmet al
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de groote denkers welke aan elkander den fakkel hebben overhandigd der menschelijke wijsheid ; - wat verbleeken de heIden
en heldinnetjes uit de romans bijdeze echte grooten !... - ; hij
woont de evolutie bij van aarde en volkeren, als een groote
wereldzee steeds in beweging, golf na golf aanstuwende om
ze aile in een oogenblikkelijke schWering van Hchtende sprankels te laten uitsterven op het strand hunner eindigheid ! Onze
geest schept zich een nieuwe wereld, zoo veel schooner en
heerlijker dan deze ondermaanscheals de heldenbeelden van
een Michel Angelo verheven zijn boven de kleine menschen
van onze kleine aarde; wereld van idealen, van ideale eenheid,
ideale waarheid, ideale goedheid, ideale schoonheid. En al
deze Iijnen van Iicht loopen samen, vereenigenzich, gaan
verloren in het oneindige en onuitsprekelijke, in God, dien we
eer vermoeden dan we Hem kennen. AI de dingen worden
door Hem verlicht, we zien de dingen in het licht, maar de
Iichtende zonne zelve is buiten ons bereik ; de bergtoppen van
onze eindigheid benemen het licht en in een oneindig heimwee
kunnen we aileen maar turen naar de verre tinnen ...
o te weinig gekende heerlijkheid yan het intellectueel
leven. En hoe begrijp ik goed dat veJe wijsgeeren, - de
nieuweren rei ken over de eeuwen heen de hand aan de oude"
ren, - van het licht der openbaring verstoken, u hebben
vergoddelijkt. Een Noord-Nederlandsche dichter zingt met hen
in koor : « Ik ben een god in 't diepst van mijn gedach!)}.
Maar Gezelle prevelt in christen eenvoud, in houding van
gebed deemoedig neergebogen voor God :
{( Ik ben een blomme
en bloeie voor uw oogen
geweldig zonnelicht. ..
Mijn [even is uw licht I ...
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Het is het heerlijke van dit gedachtenleven dat zoovelen
heeft genoopt er een levensdoel van te maken. Aristoteies, die
hier als intellectualist weI recht heeft tot meespreken, maakt
echter deze nuchtere opmerking : « De mensch is het beste der
» dieren, indien hij in zich volmaakteli}k het 'ijk der deugd
» inricht; maar zonder wet en rechtvaardigheid is hij het
»ergste. Immers de onrechtvaardige wordt des te vervaar» lijker, naarmate hij beter gewapend is om kwaad te berokke}} nen ... Doorzi}ngeslepenheid vindt hi} allerhande bedrog uil » .•.
Verstandelijke ontwikkelingis dus een zwaard dat snijdt langs
beide zijden : ten goede of ten kwade. Zij is een mid del, dat
{)ok ten kwade kan aangewend worden, en zoo zien wij dat
bij velen de intellectueele cultuur het hoogere zieleleven heeft
gedood, of op zijn minst hen heeft vereenzaamd van de gemeenschap, in ego'istische onvruchtbare beschouwing. De
evenknie van. Aristoteles, Plato, is er hier ingeloopen, uit
·oorzaak van zijn overdreven idealisme. Voor hem vereenzelvigt
-de kennis zich met de deugd; het verstand determineert,
bepaalt noodzakelijkerwijze den wi!. Het is dus genoeg te
weten wat gij doen. moet om het inderdaad te doen. Door de
eeuwen heen zien we de ttieorie van Plato heropnemen en zij
die in de XIXe eeuw, in Frankrijk vooral, scholen hebben gesticht om de gevangenissen te sluiten, - scholen van louter
intellectualisme, - waren, hun leekenmoraal daargelaten,
hetzelfde Platoniaansche begrip toegedaan. Doch ze hadden
de bittere teleurstelling dat de gevangenissen steeds meer
werden opgepropt met de misdadige jeugd. De verstandelijke
-ontwikkeling kan als middel aangewend worden bij de zedeHjke vorming ; ze kan deze echter niet vervangen zonder t~
leiden tot zedeJijk verval.
De verstandelijke ontwikkeJing als middel tot zedelijke
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vorming, ook die stelling werd in de laatste eeuw tegengesproken, door niemand minder dan Taine. Hij sprak de scheiding
uit tusschen verstand en wi!, tusschen kennen en beminnen.
Kennis is noch moreel, noch immoreel, ze is amoreel (noch
zedeJijk, noch onzedelijk maar zedeloochenend). Het is scheiden wat Ood in 011S heeft vereenigd, ingaan tegen aile ervaring,
zoo gewone als wetensehappelijke. Denkt maar even aan de
diffusieweL Bourget bouwde een prachtige antithesis in «Le
Disciple» en in het zwakkere, maar zedelijk betere : « Le sens
de fa mort}). «Le disciple» werkt de theorieen van den
meester in het werkeJijk leven uit. En voor het lijk van den
leerling, gevallen als slaehtoffer van zijn dwaze theorieen,
sehieten de woorden van het .« Onze Vader» terug op
uit verre verleden in het geheugen van den weenenden
meester.
Houden wij, in den doolhof der mensehelijke meeningen,
den gouden draad vast der beginselen, bevestigd door de
dagelijksehe ervaring van het leven : doelmatige verstandelijke
ontwikkeling is de weg naar zedelijke vorming.
Doelmatige verstandelijke oqtwikkeling : stu die der
wetensehappen, stu die der wijsbegeerte, studie van den godsdienst vooral. Dit alles concentrisch werkende, om God beter
te doen kennen, opperste doel van alle mensehelijk streven,
opperste Ooed, hoogste aantrekkeJijkheid. In het lieht van dit
goddeJijk iicht wordt al het geschapene gekeurd en gerangschikt. Is maar goed, wat in zijn goedheid deelt, en aldus tot
zijn oneindige goedheid terug brengt. In God alleen ligt die
eenheid der menschelijke kennis, waar de monisten van
aile kleur vruchteloos naar zoeken. Hij is de eenige sleutelsteen van het wetenschappelijk gebouw van ons denken,
het eenig middeJpunt waar al de wegen van ons verstand
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op uitkomen. «Dieu est Ie carrefour Oll se rencontrent to utes
les pensees humaines }). J. Simon.
Dit concentrisch onderwijs naar God henen, is het motto
van deze hoogeschool voor vrouwen. Hiermede is het in de
eerste pJaats duideJijk dat we willen zijn een school voor vorming, van christene en dus hoog-menschelijke vorming. Wat
lOU het immers baten voor ons land, hier geJeerde vrouwen
op te leiden, lOnder Hefde voor God en de menschen, zonder
levensernst. Voora! bij de vrouw kan zulkdanige geieerdheid
niet dan haar leven veroordeelen tot volslagen onvruchtbaarheid. Wij willen u grooter maken met u te lei den tot de eenige
bron der ware zedelijke grootheid, God; wij willen U overvloediger doen leven door de aanraking met den eenige die het
Leven is; wij willen uwen geestverlichten door het licht van
den eenige die de Waarheid is; wij willen u wegwijs maken
met u Hem te toonen die aileen de Weg is ... En we weten dat
gij dan i.ijn zult een zegen voor ons Vlaamsche volk, dat arm
naar zie! en lichaam wacht op het gebaaf van uwe liefde, van
een liefde gegroeid uit God, en die daarom geen offers te hoog
.zal achten.
Om die reden hebben we ons gehouden aan den vorm van
een vrouwelijke universiteit. Wij willen niemand uwer beletten
door het bekomen van een doctorstitel een vrije loopbaan in te
gaan; doch met het oog jutst op uwen maatschappelijken
rol hopen we dat dit steeds uitzondering zal blijven. In deze
Hoogeschool voor vrouwen zullen we arbeiden uit al onze
krachten om de vlaamsche meisjes uit de burgerij, en - hopen
we, later, de meest geschikte uit den werkmansstand - een
volledige vrouwelijke ontwikkeling te geven, onmisbaar tot
het vervullen hunner maatschappeJijke taak van nu in de
katholieke vlaamsche vrouwenbeweging, onmisbaar tot het

SCHOOL VOORHOOGER LEVEN

359'

vervullen hunner latere taak als gezellin van den man en op-'
voedster der kinderen. Dit is het teeken waarin deze hoogeschool staat en steeds willen we ons meer en meer in die
enkele richting ontwikkeien. Men moge ons dan verwijten dat
wij idealisteri zjjn; wij nemen het verwijt voor een compliment, bewust dat vooral in het hart van onze vlaamsche meisjes
het idealisme niet dood is en er velen onder haar zijn wier
horizont verder reikt dan de bekrompen gez;chteinder van zoo
menig bourgeois-genieter ; dat er velen onder haar zijn die
Vlaanderen willen grooter maken om Christus te doen heerschen over een schooner Vlaanderen. En met volle vertrouwen
in deze vrouwelijke jeugd gaan we vastberaden de toekomst in.
Het is Hjd om te eindigen. AI hetgeen lk u gezegd heb
zou ik willen vastleggen in een beeld, of beter ik zie het door
den harmonievollen reus die Michel-Angelo was vastgelegd in
het fresco op het gewelf der Sixtijnsche kapel, het grootste en
meest grootsche epos dat ooit tot menschenuiting kwam. Als we
naar een motto wilden zoeken zou het er geen ander zijn dan dit
van Dante: 't is de Iiefde die hemel en aarde beweegt. De drie
groote midden-tafereelen staan in dit teeken. De schepping van
den mensch: de Vader Iiefdevol neigend tot den pracht-Adam,
die uit de aanraking met dit goddelijk leven langzaam ontwaakt, vereeniging van hemel en aarde in een prachtboog. Dan
de goedhartige liefde van den Vader, die Eva verwelkomt
ontstaan de uit de ribbe van Adam. EindeJijk de zondenval met
de belofte der liefdevolle verlossing ...
Het is mij niet mogelijk een volfedig overzicht van deze
wereld van prachtgestalten te geven ...
Doch gaan we even, alvorens afscheid te nemen, een
detail bezien, een detail die een wereld op zich zelf is: De
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gelaat, in de p'Ure schoonheid
van een Grieksche kunst. Een begeestering straalt er van uit.
Wateenslankheid van beweging over het heele Iichaam, en
hoe harmonisch zijn aile gebaren afgetond !... Ziet, .de sybille
legt den rol w'eg van de H. Schrift, waarin ze heeft gelezen ...
De linker voet verheft zich van den grond, en heel hetlichaam
beweegt. .. De rijzige gestalte staat op, de geest Gods komt
Dver haar, de oogen glanzen, de mond ontplooit zich : de
sybille gaat spreken en voor de wereld verkonden hare geheim~
.zinnige orakels. - Bereidt ook gij, duurbare leerlingen, u
voor in de studieen in het gebed. En brengt dan aan uw
vlaamsche volk in dezen tijd van levensmoeheid en levens,droefheid de bJijde boodschap van de christene levensvreugde,
strooit over hunne hoofden uit de schatten van waarheid,
goedheid en schoonheid die gij hier in de stille eenzaamheid
,hebt opgedaan.
In de hoop dat het aId us moge wezen, verklaar ik het
2 de academische jaar geopend.
. P. JANSSENS, O. P.
del!ischesybitle.

S. Theol. lector.

EENIGE BESCHOUWINGEN
OVER WOORDTOONKUNST.
(Lezing gehouden op het 3de Philolo~
gencongres te_ Gent). 19-9a 1920 .

De muziek doet zich voor onder tweehoofdvormen
a) zuivere (of zeJfstandige) .muziek;
b) aangepaste (of niet-zelfstandige) muziek.
Zuivere muziek verklaart «-zichzelf » . (1)
In de aangepaste muziek ontstaat een wederzijdsche verklaring : van de muziek door dat waarbij zij werdaangepast
en omgekeerd.
Wanneer de muziek optreedt als aangepaste, of niet-zelfstandige kunst, heeft zij een verbond aangegaan met iets..
Wanneer zij het « woord » tot vennoot heeft gekozen verbindt
zij zich meteen tot de juiste weergave van iin- en gevoelsbeteekenis er V2n.
(1) Cfr.

Dietsche Warande en Bel/drt, Juni 1919.
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({ In het spreekvers (1) zullen (dus) de toonhoogten en
)} intervallen van het vrije spreken, die de natuurlijke uitdruk» king der verschillende stemmingen zijn, de melodie aangeven.
}) Daardoor wordt een onmiddellijk samengaan van gevoels» beteekenis en vorm verkregen, zooals in het zangvers niet of
»zelden te bereiken is, wat reeds blijkt uit de werkelijke
» verandering in uitdrukking, die een gedicht ondergaat wan)} neer het gekomponeerd is ». Inderdaad !
De vraag dringt zich dadelijk op, ofdat «sarnengaan van
gevoelsbeteekenis en vorm}) ook in het zangvers niet streng
vereischt is en diensvolgens moet worden bereikt.
Wij meenen, ja !
He! nauw verbond tusschen woord en muziek werd telkens verbroken, wanneer de toonkunst, door zucht naar onafhankelijkheid gedreven, in het gemeenschappelijk akkoord de
« meerdere}) wilde zijn. looals in de XVIIe eeuw Lully, in de
XVIIIe, GlUck, zoo stak ook Wagner in de XIXe, de trompet
om de toonkunstenaars terug te roepen tot de orde.
Die zuiveringsprocessen, door de geschiedenis heen zien
we steeds beheerscht door de altijd-voort-Ievende schoonheidsinzichten uit de klassieke oudheid.
Een vluchtige terugblik over het verI eden toont klaar het
beJang dat aan de strenge verhouding tusschen woord en muziek steeds werd gehecht.
Het woord « muziek » had bij de ouden een breeden en
een engen zin (2).
In den breeden zin werd er door omschreven : de geheeJe
(1) Alb. Vogel: Voordrachtkunst.

(2) Diciioflllaire des Antiquites Grecques et Romaines.
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verstandelijke - of zoo men wiI, de letterkundige vorming,
ten overstaan van de Iichamelijke vormlng die omschreven
werd d00r het woord « gymnastiek ».
En dans en muziek en woordkunst vormden eene kunst !
Een en dezelfde kunstenaar ontwierp inderdaad engedicht en
melodie en dansfiguren.
Het «gesproken vers» moet door den kwantltatieven
versbou w en den melodischen klemtoon gekenmerkt zijn geweest met een sterkuitgesproken muzikaliteit, richtsnoer voor
den Griekschen toondichter.
Van deze kunst meenen we te mogen zeggen dat ze de
«strenge eenheid tusschen muziek en poezie» (1) met de
meeste nauwgezetheid doordreef.
Oat de «koormelodie» tegenover den klemtoon een zekere onafhankelijkheid behieId (hetgeen blijkt uit de gekende

aanmerking van Dionysius van Halikarnas bij het koorlied uit
Euripides «Orestes» v. 330 (2) verloochent geenszins die
principieele getrouwheid aan het nauw akkoord tusschen het
« gezongen» en het «gesproken» vers, dat vermoedelijk levendig gehandhaafd werd in oudere heldenzangeu, de Appollohymnen van Terpander, e. a.
Indien die strenge verhouding ooit verzwakte, mag daar,·
van wellicht de oorzaak gezocht worden - zooals het ook
in de laatste eeuwen meermalen 't geval was - in een
steeds toenemende onafhankelijk-ontwikkelende muziek in
later tijden.
Zoo wordt inderdaad na de VIle e. (Terpander, Sappho)
een steeds toenemende verzwakking vastgesteld gaande over
A. Gevaert. La mus. de l' Ant. II.
(2) Rhetorik und Metrik der Griecken und Romer, van Dr Rich.
VOLKMANN en H. GLEDITSCH.
(1)
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de VIe eeuw (Pindaros, Eischyles) om reeds in de ve eeuw
(Euripides) dichtvormen te scheppen waar bezwaarlijk nog met
zekerheid het muzikaal rythmus zou kunnen worden vastgesteld (1).
De vrije ontwikkeling der muziek zal die breuk met de
rythme-traditie langsommeer verbreeden, naar gelang ook het
nieuwere schouwburggezang de strenge regelmatigheid der
klassieke meesters zal opgeven. Het sober voorgedragen koorgezang komt alras in de schaduw ie staan van de virtuositeitswoede van den tijd en de melodie die eertijds was, « im Grunde
nur die aufs feinste und genauste in Musik Libertragene spraehe » (2) dreigde Jangs onzekere wegen op te gaan naar willekeur en vrije fantasie.
De glansperiode van Alexander kon de verdooving van
Griekenlands scheppingskracht niet voorkomen en de uitbreiding van zijn kultuur betaalde het met den kultureelen ondergang.
Het rythme-gevoel en den aanleg tot werkelijke nieuwscheppen ging dood ; de poeziekon nog enkel «theoretisch»
de metrische vormen derklassieke oudheid achterhalen, ze
nabeelden en omwerken om ten slotte te vervallen tot «handwerk» van geleerden voor geleerden.

*
De eerste kerkeJijke kunst, waarvan een deel wel alskristeJijke ({ schepping » mag aanzien worden, bleef van Grieksche
invloeden niet vrij. De Romeinsche muziek doordrongen van
Oostersche bestanddeelen moest tiit oorzaak van zijn luidruch¥

(1) Diet. de l' Ant. Or. et Rom.
(2: Dr Mohler, Oeschichte d. AIt, u. MitteJalt. Musik.
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tig en zinnelijk karakter bezwaren opleveren bij de wordende
kristelijke kunst.
In hun vrees kwamen sommige kerkvaders der EVe. Ve
ceuw er toe, gezang en instrumentale muziek te doen bannen
uit den CuHus. Deze wet echter was te streng om stand te
houden tegen den drang van het volksgebruik. We danken het
de pogingen van Ambrosius dat de Roomsche kerk 'begunstigd
werd met een repertorium psalmen waarin ongetwijfeld 66k de
traditie voortleefde van de Grieksche zangkunst.
Het lithurgisch gezang, waaruit klaarbli,ikelijk het streven
spreekt van gevoels-uitdrukking in de heilige tekstetl, heeft in
den loop zijner ontwikkeling nagenoeg een ontbloeilng vertoont die uitgaat van den «syllabischen}) psalm en komt tot
meer « gemodelleerd» metrisch-syllabisch gezang, ontwikkeling die loopt door een zoektijd naar «decoratieve en symboIische » versiering.
In de groote verscheidenheid van zijn vormenrepertorium
onderscheiden we « syJlabische " gezangen waar denoten zich
richten naar klemtoon en zinval ; meer ({ verslerde » gezangen
waar het geraamte der oorspronkeliJke melodie getooid ligt
onder min of meer rij ke versiering ; «zeer versierde» gezangen
waar de melodische Hjn haast uitsluitend «decoratief en VOfmelijk ;) is en zijn dramatische uitdrukking zocht in de aanpassing der melodie bij de voornaamste woorden van deli zin (I).
Een afbreuk met de traditie ging middelerwijl een beslisten ommekeer teweegbrengen in de woordtoonkunst.
Zoolang de latijnsche dichters, zooals de Grieken het
gedaan hadden, hunne verzen opbouwden uit syllabische duUf,
woorden (kort-Iang) zoolang kon de deur openblijven voor de
traditie.
(1)

Vincent d'indy, Cours de Compo Mus.
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Echter, voor de Germaansche invallen het ({ letterkundige laUjn}) ten gronde hielpen had Gregorius van Nazianz (lve)
. de traditie reeds gebroken en een omwenteling gaande gemaakt
in de, woordtoonverhouding zoodat ({ Au vm e s. et bien longtemp~.'lVant, Ie rythme des vers chantes avaH cesse de se
regler.sur laquantite (1)0"»
Het verleggen van het zwaartepunt op den dynamischen
klemtoollopende bet rythme nieuwe perspectieven en gaf
eenerzijds denvroeg-midde!eeuwschen « toondichter}) het inzicht om aan de woorden een nieuw muzikaal kleed aan ie
passen, in verhouding tot het taalleven van den tijd, aan midde!eeuwsche «geleerden}) anderzijds een nieuw taalkundig
standpunt . van waaruit zij de rythmiek der oudheid, ja met
onjuiste inzichten .uabeeldden en verklaarden (2).
un kort historisch overzicht, hoe onvolledig het ook
zij,bll,ikt reeds hoe woord en toon steeds een strenge - v66rai
~ verhouding hebben betracht en natuurlijker
. taalkunrlige omwenteIing, een ommekeer voar gevolg
in·
woordtoonverhouding. Dit ook laat het belang
de tijden heen steeds aan deze verhouding
vermoeden dat
<

werdgehech-t

Die strijd
voor ons XXe-eeuwers bezonder klaa,f
afgelijnd· sedert de Renaissance, omdat we hier beschikken
overeen .({ kunst}) waarin we met onze mod erne inzichten en
met eenbetrekkelijk-vertrouwd zelfoordeel de feiten kunnen
vaststel1en,
. Renaissance, die, 66k in de muziek, naar de Grieksche-esthetische grondbeginselen greep, stevende naar meer
(1) Ao Gevaert, La Mel Ant. d. I'Eg!. Latine.
(2) M.
Hist. de la langue Muso L
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gevoel »en gaf- na Lully - ook aan GlUck het inzicht om
op te treden tegen de Italiaansche opera, waarin het'dkhterlijk
onderwerp - nogmaals door dien romantischen bombast waar
reeds Aristophanus had mee den spot gedreven - onkennelijk
was geworden en de toonkunst vooral de stemvaardigheid op
het oog had, en het euvel daarvan begunstigde.Met GlUck
dan ook ... « die Herrschaft der Gesangsvirtuosentums auf der
Biihne gebrochen wird und die Komponisten aufhOren, sich in
dessen Dienst zu stellen ... » (1)
Wagner, « la double personnalite du poete-musicien dramatique, com me Eschyle et Sophocle ... » (2), « hervormde »in nagenoeg denzelfden geest als Lully, Rameau en Oliick.
Ook Schubert en met en na hem Schumann, Franz,
Brahms, Wolf, e. a.) lOuden een Jiedertype invoeren die niet
me'er den Wansmaak zan voldoen van een verwend pubJiek,
maar trouw zich aanpassen ging bij rythme en gevoelsinhoud
van de natuurlijke spraak.
In onze natuurlijke spraak immers wordt het « begrip »
der woorden begeleid door een «gevoels »-inhoud die me!odisch wordt uitgedrukt. Deze twee bestanddeelen onzer natuurJijke spraak worden niet verward, het bewijs daarvan ligt in
de tegenspraak die tusschen beiden heerschen kan naar gelang
den melodischen vorm die we geven aan bet woord. Zoo zal
de toonsafstand "en de melodische wending bepaJen of « ja »
een bevestigende of een ontkennende beteekenis heeH.
Het onmiddellijk samengaan van gevoe!sbeteekenis in
gesproken-woord en zang kan enke! worden bereikt, wanneer
de toondichter de rythme- en de « daareven aangestipte» melo",
«

(1) H. Riemann, Handb. d. Mus. Geschichte II.
(2) A. Gevaert, La mus, de l'Ant.
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dievorrp.:val) het <s gesproken » woord als grondslag legt van het
« gezongen »; Woord .
Nieruand heeft zich minder om het woord bekreund dan
weI de Rossini's, die door Schopenhauer (1) worden aangegeven als degenendie het meest vrij gebleven zijn van de «fout» :
de muzi~k· een taal te doen spreken die niet de hare is met
zich « ;m sehr den Worten anzuschlieszen » !
Redelijkerwijze echter, staat het boven kritiek, wanneer
we, in stede de dichtkunst te willen behandelen « en pays conquis», de woordtoonkunst terugvoeren in het licht van een
rationeele woorcttoonverhouding - naar rythme en gevoelsbeteekenjs .-: die we kenden in de esthetische opvattingen van
de Grieksche oudhcid.
Welnu" we bereiken zelden of nooit een onmiddellijk samengaan, van {( gevoelsbeteekenis en vorm », merkt M. Vogel
te rechto"p. De vraag stelden we hooger, of dat samengaan
niet te bereiken was, en we zegden, ja. We denken, dat, indien
we eenmaal de melodische vormen en toonhoogteu die in het
« gesproken}} waord zin en gevoelsbeteekenis bepalen als
bouwlijn kiezen voor de melodie van het «gezongen}} woord,
- wanneer de zang « slingert rond » het woord om Diderot's
zin te gebruiken, -,--dergelijk proces, (Iogische voortzetting
van hoogervermelde grondgedachten), het onmiddellijk samengaan van gevoeisbeteekenis en vorm zou bevorderen, zooniet
bereiken.
Zang is immers geen vrije kunst (2). Onderworpen aan
zekere voorwaarden hem gesteld door de muziekale factoren
v~n de « spraak », mag hij zich niet bepalen bij het metrischgoed voordragen van een tekst, maar moet zijn «melodische»
(1) Est de Schop., A. Fauconnet.

(2) H. Riemann, Musikaesthetik.
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lijn bovendien trouw « aanpassen » bij het gesproken woord,
opdat de «beteekenis » van zin en gevoel « hierin » niet worde
vervalsch t.
Die beteekenis van zin en gevoel, vindt aileen zijn waarborg in de uitbeelding door den mond van een « goed » lezer
die « schildert met de stem» (I).
looals in de muziek, zijn ook hier, klanksterkte, klankhoogte, toonsafstand, toonsafstandsrichting, klankkleur en
beweging, de onfeilbare factoren die de kracht van zin- en
gevoelsinhoud aangeven.
Bij de Jezing van go~d proza of goede poezie, zuBen aile
j uistvoelende lezers aan hetzelfde letterkundig gedeelte, dat ze
vooraf, door een gewetensvolle studie in zich hebben laten bezinken, juist dezelfde kracht- en meJodieschakeeringen geven,
naar gelang zin- en gevoelsbeteekenis (2).
In die overeenkomst onder de gemeenschap del' fijngevoeJige lezers (en lieder- en operakomponisten moeten dat zijn !)
en in de daaruitvolgende overeenstemming in kwantitatieve,
dynamische en melodische klemtoonen, berust cen wet, die een
bepaald gevoel en een bepaalde beteekenis, door een bepaalde
melodische wending in de spraak wi! uitdrukken en aile fijngevoelige sprekers en lezers bepaalde woorden met een bepaald
gevoel door een en dezelfde bepaalde melodische wending doet
uitdrukken.
Wanneer U met iemand spreekt, en er wordt door uw
medespreker iets beweerd, waarmee U het betwijfelt het te
kunnen eens zijn, dan zult U met veel tact uwen twijfel uitdrukken en bedenkelijk zeggen :
(l) Legouve : L' Art de la Lecture.

(2) Dr J. V. Ginneken : Gelaat, Gebaar en Klank('xpressie.
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Dat weet ik

niet!

Wanneer U in heviger woordentwist U bepaald kant zet
tegen de bewering zult U beslist onderbreken met :
~~. -:P-~---j
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mj

Dat weet

ik

niet !

Wanneer ik U met overtuiging de vraag ste! en in de vraag
het gevoel van bevestiging houd, dan zeg ik nagenoeg :
.:j====--=--~--=---==~
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til
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dat niet erg?

Wanneer ik met diezelfde vraag tegenover een sceptieker
kom en door mijn vraag mijn verontwaardiging uitdrukken wi!
over zijn sceptisch-hJijven, dan zal ik spontaan nadrukkeJijk
en « bevestigend » zeggen :

ft=~-

> --"'-

>

=~==j

~ =-:~.- ~=::t'S--1'<>.-=-12tii--=·
-

--4-jt-.---+'----

jb:;t
Is

-:J-

dat niet
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Wanneer die vraag komI als besluit op mijn zeer bewogen
betoog waarin ik beslist wilde bewijzen dat het gevhi inderdaad
zeer erg is, zal ik als besluit vragende « bevestigen » :
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wat
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nu niet
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Ik kan de naam «Jozef» op verschillige toonsafstanden
:leggen en door het verschil van melodische wending, verschillende gevoelens uitdrukken :
(Kort).

(Slepend).

~p ~~~#~ ~

Lief:

f_"f -

O d Id '
nge u Ig ~
vermanend.

mj

Jo - zef

~

_-=-:-:::!,,!:=3
-::. •
Jo - zei

(He/lig).
hardvermanend :

P2====:::!"!==3
-,; -3

t9=~
j:;t

~

Jo - zef.
Niet alleen het gevoel, maar ook de jUiste «beteekenis» van
den zin wordt door.de melodische wending of door <;len melodischen klemtoon bepaaJd.
Er
b. V., door beurtelings den melodischen klemtoon
te verieggen, aan den zin: «Bee 1hoven is een groot man»,
een verschillende beteekenis aan den zin gegeven worden:

~
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Beet - ho - ven

is

een groot man.

Ik kan door een melodische zinswending, uit een zin, een
verscheidenheid van gevoelsbeteekenissen trekken :
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Zoo zaJ ik op zeer beslisten toon beweren :

§

~ ~ ~
Beet - ho - ven

tl

~--~~ ::j:::j:::j:
~ ~-~ ~

......
is

"

een groot man

"

"

ge - weest.

Op min·beslisten toon kan ik oak met omzichtigheid
zeggen:
1=-'---------~
~-~-~--~-:tJ--~==~=--~~=,---k--:=j-~1

-... - ... - ... - ... -If+ ---..--tt"--:r--::j:--'
Beet - ho - ven

is

een groot man

(jI

"

ge - weest.

Zoo zeggen we het in de « natuurlijke » spraak. We bepalen er met een « onfeilbare » juistheid zin en gevoelsbeteekenis
door toonsafstanden, toonhoogten en melodische wendingen.
We stell en nu de vraag, af we, bij het « zingen» niet een
proces doormaken dat uitgaat van de vraag : hoe zou ik het
zeggen in mijn natuurlijke spraakwijze, in dien natuurlijken
spreektoon die spontaan de juiste melodische wending oproept
die past bij het uit te drukken gevoel, besloten in het woord ?
Is het niet de natuurlijke spreektoon die Wagner bij Ournemanz den juisten toon in den mond legt, wanneer hij Parsifal
weerhoudt op het oogenblik waarop deze laatste Kundry naar
de keel springt?
- 'j--~~'-H--~p1!-,---~--p1!--~-

~ "
a- ,,_3
---k=j
k

~-lf#=f-f=r~~~H:t-==f= =~ --f=--.--=~r~-~-S-~ _--!f-- 3
Ver - rlick - ter

Kna - be

Wieder Gewalt?

die Wolf, in het lied (,Wo find ich Trost», het juiste gevoel
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laat uitdrukken door de juiste melodische wending, wanneer
hij zingt :

F~~!/ ~=l~ -;.,.-_=-,_f~~_li __~~ -~-=- -~=--~ f-=3
S!~~=l"=-~=!==~~~~=;r-=~3
Was

ret - tet mich

von Tod und Stin - de?

die de kwantiteit van het levende woord in eere houdt en
Schumann zijn melodie doet bouwen op het vers-rythme en
zingen doet :
=D=.~.:,,--=f
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::.-IIII-~fII --=-~

Blu - me her

=-==-~

vor.

We vreezen geenszins overdreven te worden genoemd,
wanneh we de juiste gevoelsbeteekenis-uitdrukking (door Alb.
Vogel « onbereikt )} geheeten, en met recht!) willen versterkt
zien - buiten de strenge inachtname van het gesproken-woordrythme om beschouwd - door een toenadering tusschen de zangmelodie en de « spraakmelodie », die, zij aileen, den juisten zin
en de juiste gevoelsbeteekenis van hetgesproken woord bepaalt.
Zeker, we moeten onze muziekale verbeelding eenige vrijheid laten, en, opdat de melodie kunne ontwikkeien, mag de
gesproken klemtoon eenigszins geplooidworden naar die muziekale verbeelding. Het is ongetwijfeld ook waar, dat, wanneer de polyphonie zijn « hoofdlijn )} althans bouwen kan naar
het rythme en de toonsafstanden van het gesproken woord, om
technische. redenen veeleer een «metrisch» verb and met het
woord «volhoudt» dan wei een «melodisch ». We kunnen
ook rekening houden met'de muziekale suggestie bij de toe-,
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hoorders, maar, wanneer wij streven naar een zuivere kunst,
dan hebben wij v66r alles logisch te zijn en in dftt, waanian
we ons verbinden, een bepaaJd gevoel niet te vervalschen door
hetgeen er aan verbonden wordt. Een bepaald gevoel dat
spontaan in onze 'spraak een bepaaJden en adequaten melodischen vorm krijgt, moeten we door onze muziek onderlijnen en
idealiseeren: met dien melodischen vorm als ruggegraat te
nemen voor ons muzikaal verbeeJdingsprodukt.
Indien de geschiedenis leerzaam is, dan is ze het zeker in
hare zuiveringsprocessen die zij van uit de Grieksche oudheid
tot op heden, herhaaldelijk heeit aanhangig gemaakt, om de
« waarheid » te handhaven in de muzikale uitdrukking, en wei
bezonder in het « gezongen woord ».
Wanneer ons gemoed zich meestal in hooge mate ingeno~
men, ja vereenzelvigd voelt, met het typische oude volkslied,
dan komt dit weIlicht door zekere factoren van het « gesproken» woord die in dezen volkschen gezongen-woordvorm ten
grondslag Jiggen.
Het strofenlied drukt de algemeene stem'ming uit van het
gedicht en zal noodgedwongen door den vorm zich meer gebonden voelen door de zuiver « metrische » bestanddeelen.
Het kunstlied daarentegen staat niet weerhouden door een
stremmenden strofenbouw en kan zich vrij aanpassen bij de
opeenvolgende stemmingen van het ge9icht.
Het kunstlied ook stelt zich op een hooger pei!, in melodische en harmonischeen rythmische verfijndheid en verbeelding, dochbuitenhet «metrische» princiepzal ook hier het
« phonetische »als grondslag Iiggen, opdat het kunstlied den
gevoels- enbeteekenisinhoud uitdrukke, engeen onwaarheid
zij in verhouding tot hetnatuurlijk~gesproken woord, zonals
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het mooiste muurvlak een grove leugen wordt wanneer het niet
beantwoordt aan den aanleg van het binnenhuis.
Uit muzikale verwantschappen kan men besluiten tot volkerenverwantschappen, zegt Fetis, en hij bouwt hierop een
zeer belangwekkende hypothesis (1) waarbij we althans metdU
kunnen aansiuiten: dat in het volkslied iets ligt van den
eigenaard van een volk. In het Russisch Iiedvinden we iets dat
we te vergeefs zoeken in het Vlaamsche lied en omgekeerd.
Dit liet J. J. Rousseau beweren :« que Jamusique de chaque
peuple a les memes caracteres quesa langue ... »
Die eigenaard komt wellicht voort uit de trouwe uitdrukking van de karakteristieke kleur die ligt in de metrische en
melodische beklemtooning van het gedicht.
Die beklemtooning die niet aileen bij 't volksgedicht, maar
ook bij hoogere » poezie ten grondslag ligt, zal niet aileen het
volkslied, maar ook het kunstlied «richten» in zijn melodischen bouw.
(I

lndien er eenmaal in onze muzikale studH~n, ten grondslag
van de toonkunst, de studie van taaluitdrukking moest worden
gelegd, en de oefening van 't gesproken woord in lezen en
Yoordragen, dan zou de toekomstige toondichter leeren Yoelen,
juist voelen, en een drang zou in hem ontstaan om 't gevoei
van den dichter onder de leidende hand van zijn eigen verantwoordelijkheid, trouw en echt weer te geven.
Het ZOU een merkwaardige studie loonen, even in het
modern lied en in het opera na te gaan in hoever de toondich(1) Fetis : Hist. Gen. de la Mus.
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ter de trouwe wederhelft is gebleven van de dichtkunst; in
hoever het gevoel van den dichter in een waar licht werd gesteid, door eene gewetensvolle gezongen-voordracht van den
tekst, juist naar zin en gevoeisbeteekenis, die hem toteen
eensluidendakkoord brengen moet met den dichter.
Die studie zou de « getrouwe» gevoelswaarheidsuitdrukking onderscheiden van de « ongetrouwe », "het koren van het
kaf scheiden en wellicht de inzet worden van een zuiveringsproces dat ook in onze XX e eeuw niet onnuttig zou zijn.
FLORIS VAN DER MUEREN,

Leeraar aan de « Hoogeschool voor Vrouwen. )}

OLYMPIAOE.
VOORZANG.

o Donder - Zeus,
Olymposreus,
Leg uwen bundelblakerbliksemsiledei.'
StH eindelijk uw eeuwig trotschen tooth
Om wilden wereldstrijd met zwaafd 'ell 1'16orn,
En blik nu Iijk de vader iorinig~f(&de{!'''':'''':
't HelleneJiland
Juicht t'alleu 'kant;
't Laat speer enboog, E:mspoel eri' piWen~ spade
It Doscht 't zijden kleeddat vrouW ~n ' dochtef spon
Hitn goudjuweelen vonkleri inM ion ':' ' I '
Peloponete feest der Olyl11pia'dei1! '-.:,
Biij lokt de zan,g ' ,
. "
Den drommendrang ,
En ,krielend vult de bonte w.e'melWee\de
"pe marmrerizetelrijen :' dr6pteq , ~'1~i~:, ':
er bIik~en jn h~t ;witt~. kaQ1P~rspJeill'i , ,.,
Trotschzien in 't rond de aibasten godenbeelden.

.v
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Ten hemel hangt
Vol goud gefranjd
Een wijd gewelf van blauwe zij te zweven,
En machtig zaait de zon van uit dien trans
De wonne van haar feestelijken glans
Op al dat 5chouwend saiimgedromde leven.

t -

De weddende wagens.
Forsch blazen opeens heel een bende bazuinen
Hun schellellfle gal men ter heuvelenkruinen.
Hoog schittert de zon in haar helmende laan
Op blakende bogen en starende volken !
DOl gons! een gedommeJ uit wentlende wolken,
Die breeden bij 't naadten. ~. De wedstrijd vangt aan !
Gekromd in de.zon onder 't dreigende huilen,
Vierklauwers met schuimende druipende muilen
Zo~ w,aaien de weddende wagens voorbij.
Re()ptop staan de voerders verwilderd : Ze tieren
,ell j!;V\[aaij!nhun zweepen met zwellende spieren
Door, .~ ,duizelendhuiverig hotsend gerij.
Zoo zoeven ze dwaas achtereen. Wee! Daar raken
Er twee. Wijd in splintren springen hun spaken,
Gespannen en wagens ruw rollen dooreen !
p~s~:V66r,t holt hun vlt,lcht in het hijgende dampen
Doorsporen en spaanders met koortsiger kampen.
Vooruit ! Zie daar nadert de winnende steen!
Maar een is er v66r, slechts een enk'ie van allen
De vaart is teneillde : deteugelen vallen
Nu plots op derobkel!de ruggen vermoeid.
Kor(~nuNeride dravers in daavrende zegen
En t~6tsch zien de' voerders de menigte tegen
~()g 'redhtopden'wagglenden wagen vergroeid ..

OLYMPIADE

U. -

De Schijfwerpers.
Langs 't marmeren glanzen der banken enbogen
Met duizenden juicben de monden en oogen
- Hel klinkt er een klare klaroen!
In 't wachtende plein komen andren getreden :
Stil straalt in hun hand langs hun rustige leden
Een schijf als een blinkend blazoen.·
En een voor een
Met trage schreen
Ze naderen en droomend wikken
Den discus glad en zwaar
- Zoo staat er een al klaar
Naar 't verre wit te wiinpermikken.
Oiep buigt zijn tors;
Zijn vingers forsch
Staan klemmend wijd zijn knie te schoren.
Daar prangt zijn rechterpalm
Den bellen discus kalm
En wijkt bern in het brandend gloreri.
Zwaar vouwt een frons
Zijn vleezig brons
En rekken al zijn ruggeringen.
Daar wiegt en wiekt en draait'
Zijn machtige ann en zwaait
In vlugge f1ikkerende kringen.
Een felle baal !
Een bliksemstraal.!
Zijn borst en oog en armen snellen
De kampschijf na, die holt
En hopt en glinstrendrolt
En stU vertraagt in'twankelwelJen.
Ze wentelt door
Het lange spoor
Waarmoegewield er velevonken.
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Daar staat ze sm, de schijf,
En legt haar glanzend !ijf
Gelijk een zan in 't zand te pronken.
En zonnig krielt de bonte wemelweelde.
Ze joelen luide groat en klein
Ten koenen werper in het plein.
- En trotscher staan de albasten godenbeelden ....

III. -- Springers en Renners.
Wie reed er te ras
Door het bevende bosch?
Wie sloofde er het hert zijne luchtige longen ?
Wie schoot er zoo knap en wie bracht
Op zijn rug van de vurige jacht
Den bok tilt de bergen met duizlige sprongen ?
Met zolengeklap

Loopt de rustige stap
Der weemlende been en lijk dravende paarden ;
Ze breiden hun blinkende borst
Maar voe 1en' geen brandenden dorst
Alvol'ens ze winnend de jubeling naal'den.
Of heel hun gewicht
Ware een.pluimken zoo licht
Zoo slaan ze in het springenhun slingrende schreen.
Geen grachten of groeven te wijd
Geen dam men te recht opgerijd
Tach vliegen ze er over lijk vluchtende reeen !

Met hijgend gezucht
Komt een vluggere vlucht
Door 't wolkende zand wild van dwazigheid snellen.
Voorbij voert het weddend g¥lop
Al't rennende beenengehop
Ujk blij-blonde weemling Van jonge gazellen.
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IV. -

De Vuistvechters.
Ziet: zander mantel, zonder wapen
Twee mannen naadren, vast van voel,
Hun lokkenbos om bruine slapen
Geheel hun borst vol zonnegloed.
Ze lijken koene Pluto's-knechten,
Geboende bonkers uit de smis
Waar rinkeldreunt het hamervechten
Door gensterende duisternis.
Alsof ze een ouden wrok hervoeden
Ze wijken plots een stap uiteen ;
Hun vuisten, vol van wrange woede,
AI dreigend worden strijdgemeen.
En beider blikken schichten vlammen,
Ze loeren loensch naar elke spier,
Naar elken slag die mocht verlammen
Hun stijfgeteligeld armgezwier.
Daar schudt ecn schouder los de lenden:
Een wilde volle vuistslag valt
Doeh 's kampers armen werend wenden.
Hij toont een tegenvuist geba\d.
De weerder spring! hem recht te lijve,
Hun kneuklen kneden woest gestaag.
Hun plooiende armen dra verdrij "en
En breken ieder vUistenvlaag.
Het wezen met een schrein geschonden,
Verwildert de eerste toornig plots.
Hijducht geen slag, 110ch kneuzing-wonden ;
Zijne oogen genstren al zijn trots.
Bespiedend speurt hij : ... .Iijk een vlegel
Met kort geplof de schoven dorscht,
Zoo vliegt vooruit zijn knokelkegel
En beukt. hem op de bloote borst.
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De veehter ziet hem wanklend deinzen
En sehuttend 't hijgend longenleed,
Zijn zware lippen lachend grijnzen
Met duivelsch onmeedoogen, wreed.
Hij heft zijn hamervuist in 't zonnen
En bonsi den stefken sehedel neer,
Die duizeldraait en valt verwonnen. - De winner smaakt zijn smederseer ! Weer zwiert de wind het bosch van blaaren:
Ze zwatel-weemlen, zonbegloed,
En woest gejuieh doorsehudt de seharen,
Doeh zijgt en zwijgt bij 't tromgetoet.

V. -

De W orstelaars.
De worstelaars ! Rustig met lenige Ieden,
Hun diep-duikende aagen vol vlammenden brand.
Zoo staan ze gctwee in het strijdperk getreden
Hun reuzige sehaad'wen in 't stralende zand.
Ze voeren nag beiden de lente van 't leven.
Ze roepen hun namen met sehallendestem.
Hun glinsterend lijf is met olie gewreven
Voor vlugger verweer tegen kraehtig geklem.
Daar schieten ze reehi op elkander en rukken
De glibbrige grepen van 't glimmende Iijf.
Ze deinzen en springen weer toe en ze bukken
Hun beenen die trappe\en stevig en stijf.
Plots houdenzeelkander omkneld lijk twee eiken
Te jong en te nauw saamvergroeid, forseh 'en bar
In reuzige omarming hun takken nu felken
Dieht, borst tegen borst, vast in 't wortelgewar.
Lang staan ze zoo pal en nog diehter ze dringen
HUll schouders, him armen,hun boezemgeweJd,
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Doch woest komt een stormwind hun kruinwervels wringen
En slingert ze los, de een' ten grande geveld.
Toch braken geen bast of geen krakende takken.
Zijn kruin hangt gekramd, doch geen wortel ontwroet!
De slag die hem snood op de knieen kwam knakken
Sloeg dieper aan wortels zijn vingers en voet.
Een Atlas, door 't wereld-gewicht laag gebogen,
Zijn rug breed gewelfd tot een rotsigen kloot,
Z66 weert hij onwrikbaar het prangende pogen
Van 'f krachtig verdubbeld gesleur en gestoot.
De zon brandthet blakerend kampende wezen.
Zwaar hijgt hem de bukkende borst. Onverwacht
Is de andte verademd rechtop weer gerezen
En "chUdt overeind iijne drukkende vracht.
Kort ploU het en 't zand dwarrelt op inhet ronde.
De winnaar pJetknielend de zwoegende borst
En schroeft haar in ijzeren grepen .ten grande
En laaft in de lucht zijnen guliigen dorst.
Hoerah ! Hoezee!
Hij eert zijn stee ! »
Zoo schreeuwen er duizende kelen.
Het wuift en woelt
ln't steengestoelt
Ten zege der vaderenspelen !
<

«

Hoerah ! Hoezee!
Zoo vecht ons stee ! "
Zoo dreunen de juichende tonen.
De Iucht schreeuwt na
Een lang « Hoerah ! »
En strooit zijnezonnige kronen
~

«
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VI. -

De Zangers.
Het stadium bloeit nu vol kransen
Die wiegen in jeugdige dansen.
Fijn f1uiten, schalmeien
En doedels geleien
De dichters en zangers in statigen stoet
Lijk vorsten door 't feesteJijk zonlicht begloed.
Ze wisten zoo teer zich te tooien
In sierlijke slierende plooien.
Hun aanzichten blozen
Als de oopnende rozen
Wie legde am hun lokken dat kinderiijk loon?
Ze vlochten van loovers hun eigene krooll !
Ze staan en weer druist uit de drommen
't Gejuich.langs de klare kolommen. - Een, krom door de jaren,
Met zilveren haren,
Heft zonnig zijn blikken en buigendert baard
En staart op de duizenden rand hem geschaard .

. De kreten van iubeling neigen,
Nu stuurt hij zijn stem in het zwijgen.
Klaar helmenzijn woorden
Lijk vt:!delClkkoorden :
- « Hellenen, gegroet, die zocveel op mij ziet !
• Vergeet nu uw spel,hoort 't Olympische lied!
>.Geen krron otgeen goud we ..begeeren,
Daffeder.e.e.1l hli~tere Qf.zich keere,
Wjj.vJt~~ten '-trumoeren
En vQefen ons voeien
Aileen naar hefeenzame zwijgende woud
Of hoogop de heuvlen vol dageraadsgoud.
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• Daar zoeken we een wegel van lommer
Vergeten voor menschlijken kommer:
De blauwende luister
Het lispJend gefluister
Der lonnige loovers en 't vogelgewiek
Het zingt om ons heen als een toovermuziek.
• De wind en de rillende regen,
De goud-golvende oogst langs de wegen,
Uw lieIde en uw smarten,
Het wordt in ons harte
Een lied Jijk de rustlooze klaatrende bron
Waar droppels in dansen of zwemmende zon.
• Haag rollen er wagens van wolken:
Ze dreigen de stormende volken.
Ver dommelt de dander ....
Plots boven en onder
Doorbotst hij de bergen met rotsengeril ;
Oij schreeuwt en ge speert in het deinzend gegil !
» De stemmen verstommen en vluchten :
Op burchten van marmeren luchten
Trotsch spannen de transen
Vol spei'rende glansen
De weemlende kleuren een bloeienden boog
Het laaiende Heht van uw zegebetoog.

• Vol pare\en blinken de blaaren.
't SUist vrede door boomen envaren.
Ver klingeJt de hamer,
. 't Wiel gonst door de kamer.
De man voelt zich sterk, de geliefde bemint.
Blij neuriet de grijsaard bijspelende kind.
» Vol needrigheid zullen we zingen
Wat lyze Qnze Iier zal ontspringen.
Ons jubeJende aden
Begeestren de goden.
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- Rijst roemrijke steden in statigen bouw !
- Hellenen, wees groot en uw zeden getrouw !

,>

't Gebrul van den leeuw
Door de verre valIeien,
Z66 dondert de schreeuw
Uit de kringende reien !
Luid ilruischt nit een borst
Hunne daavrende zege.
Nooit vond er een VOlst
Zulk gejuich langs zijn wegen !
De zomerwolk
Van 't Uriej{sche yolk
Krielt door de rijen, bont van wemelweelde :
Nag schreeuwen vrouw en man en groot en klein
Hun laatsten hulderoep naar 't zegeplein !
- Triomflijk staan de albasten godenbeelden,
De olympos - reus,
De dander - Zeus
Tunrt spraakloos Jangs zijn warrelbaard beneden
Naar 't stroomgedein uit elken blakerboog.
Om zware lip en 't klarendsomber oog
KomI wondeIiijk een Iichte lach gegleden,
- ,,0 mellschenstroom,
Vol zegedrool1l,
Keert fier naar uwe verre vaadrensteden.
Uw lied gelei de groengekroonden thuis !
Oat steeds uw eigen kUllst uw bloed doorbruisch !
Uw namen bloeien weeldrig door 't verleden !

los.
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Men kan bezwaarlijk beweren dat de laatste tijd niet zijn best
heeft gedaan om .goed te maken wat in de vorige periode's ill te
schaars was gepoogd : de synthetische beoefening van onze Letterkundige Geschiedenis. Niet zoodra was Kalff voltooid, of. te Winkel
volgde hem op den voet. En na de twee groote raadpleeg-werken
komen twee beknoptere thans, toch elk vormend een eerbiedwaardigen bundel : Het "Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige
Geschiedenis» door Dr. Prinsen en de «Stroomingen en Gestalten ».
van Dr K. V. de Raaff en J. J. Griss.
Met de lezing van dit. laatste ben iknog niet klaar, maar 't is
tijd dat hier over 't eerste een woord wordt i gezegd.
Van algemeenebelangstelling in dit« Handboek» getuigt het
zeker dat· binnennog geen viet jaar ~en dan nog weI" jaren van
lastigen afzet -- een tweede uitgave kwam.
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Alleen is 't jammer dat deze tweede druk door minstens evenveel drukfouten is besmet als de eerste. lets wat zeker niet op reke~
ning van den meester-uitgever Nijhoff (1) komt, en dus - helaas zal moeten geweten worden aan een professor ale slordigheid van
den sehrijver zelf. Er zijn troll wens nog andere slordigheden bij
hem. Zie, dat is alweer de keerzijde : Als we tot de keel toe verzadigd zijn van te Winkel's zorgvuldige wetensehap, roe pen we weer
om een kunstenaar, die OBS geven zal mindel' zwaar, maar smakelijker extract. En als dat er is, blijkt het dan weer met de reinheid
van 't keukengerei niet beelelllaal in orde ... 's Werelds loop, ook op
hooger relief!
Ma'ar er is ook een voorzijde. Lang niet vlekkeloos daarom, in
dit geval. Het goede en bet slechte van Prinsen kan misschien weI
in dit eene zinnetje worden neergelegd : Dr Prinsen «pallietert» in
de Literatuurgeschiedenis.
Dr Prinsen vertelt ons van hetgeen hij in onze Letterkunde heeft
gevonden, en van het genot dat hij er aan heeft beleefd. Uitstekend :
Dr Prinsen heeft veel gelezen, heeft het gelezen met zijn zeer persoonlijken smaak, en weet boeiend te zeggen wat er van aan is,
voor hem.
Zooals dit nu geformuleerd is, blijkt het voor eenieder dat het
zwaartepunt ligt ill dien ,\ persoonlijken» smaak. Welnu, 't wil me
schijnen dat die smaak van de gretigste mee is, maar niet van de
fijnste, Kraehtens dien smaak, is 't aan dit reuzengas~maal een smekken en smullen, maar, ten eerste, gaat dit in zijn werk met een soms
onwelvoeglijk luidruchtig geslurp, en, ten tweede, viert hij zoo los
op Charlotte's rijstpap-- U weet nog weI dat ik van «pallieteren»
sprak - dat er geen plaats meer is voor de amandelnootjes. Oat hij
niet heeft gebeden voal' tafel hebt ge opgemerkt ; wie zal 't dan nog
verwonderen, dat hij ten slotte, in plaats van te danken, oververzadigd
aan 't snorken vaH?
Kunst is kunst 0111 't genot dat de mensch er aan beleefti. Accoord, zegt Dr Prinsen. En 't genot dat de mensch aan de kunst beleeft
(1) Dr J. PRINSEN: «Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige
Geschiedenis " 2" herziene druk, 's G1'llVenhage, Martinus Nijhoff, 1920.
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van betel' gehalte dan gewoon Iichamelijk genot, juist omdat het
kunstgenot den mensch betel' maakt, hem verfijnt, hem verheft, hem
veredelL Acc60rd, zegt Dr Prinsen. De kunst, die den mensch het
hoogste genot doet beleven, die den mensch het meest boven zichzelf
verheft, die het dier in den mensch het best weet te ilemmen en
den geest in den mensch het heerlijkst weet los te laten, die kunst
zal dus de beste zijn. Accoord, zegt Dr Prinsen; en zijn inleiding
belooft dat hij van een dergelijke overtniging nit over de Nederlandsche letterkundige kUl1st wenscht te spreken. Maar, hij is nog
geen tien minuten aan den gang, of. daar hebben we al een «distinguo ». Pardon, zegt hij, laten we malkaar goed verstaan : Het
accoord in 3" instantie, van daar straks, geldt voor de Middeleeuwen,
maar verder niet. - En waarom niet? Dr Prinsen trekt zijn schouders op.
« Moge het hoek prikkelen !» besloot Dr Prinsen zijn inleiding.
Ell Of het prikkelt !
« Het zeer bijzondere in onze letterkunde openbaart zic'h zoo wei
in drang !laar het mystieke als in liefde Vaal' het reeeie.» Heel goed.
Maar nu is 't met den smaak van Dr Prinsen aldus gesteld dathij
in onze nieuwere literatuur niets meer bespeurti van 't mystieke;
en dat hij de liefde voor het I'eeele in negen gevallen op tien slechts
wil uitgewerkt zien in dingen van erotischen aard.
Dezelfde man die beweert verliefd te zijn op de mystiek del'
Middeleeuwen jubelt zich schor om «Serjanszoon» en am alles wat
door het Fransch werd « geinspireerd », want « het Fransche leven, het
franschc denken, de Fransche kunst, heel de Fransche kultuur is mij
een uiterst dierbaar ding» - en hij verneemt in onze huidige letterkunde, van «het Oerm33nsche christelijk element» niets dan eventjes
een zacht gefluister.
Daar is wei Oezelle. Maar voor Prinsen is Oezelle nogal wat
overs chat. Ja, maar dam zijn nog : Ed. Brom en Binnewiertz, Molkenboer en de Kemp's, Mevr. Steenhoff-Smulders en Mev!'. RuttenKoenen, Oeerten Oossaert en Seerp Anema, Caesar Oezelle en AI.
Walgrave, Cuppens en Hammenerker, P. Reypens en Jozef De Voght,
Van den Oever en Eeckels, daar zijn Hilarioh Thans en Zuster Jozeta
en Marnix Ghysen ... Die «zijn» er allen. Maar Prinsen weet van
niks, ... dan dat het Christendom weg is uit onze poezie!
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En dan verwijt men OilS partijdigheid!
Natuurlijk vermoedt Prinsen evenmin iets van 't bestaander
huidige Bijbeldrama's. Er zijll in den laatsten tijd een paar Middeleeuwsche, spe\en opgevoerd. jawel; maar Verschaeve, Laudy, Felix
Rutten, Willem Smulders? Wablief? Kom, het wordt al te komisch. En we weten zeker dat Prinsen
't niet zoo kwalijk meent. Hij is immel's in alles wat Rome betreft
als een kerste kind zoo naief : Verbeeld u : telkens voelt hij zich, ach,
zoo ontroerd als hij « 's avonds» in onze kerken het «Gloria in
excelsis» hoort '(biz. 331), en misschien zullen de lezers het niet
zoo gauw gelooven, maar Prinsen weet dat « in Nijmegen en ook wei
elders in katholieke kerken tegen Kersttijd nog steeds het stall eke
van Bethleeem is te zien ». (144)
«Cosmopolitisch denken, voelen en werken, zonder verloochening van nationaal karakter, dat is dewaarborg van blijvende kunst»
zegt Prinsen (biz. 536). En dat zal weI zoo wezen. Maa1' of Prinsen
dan niet een kleen beetje zijn vrijen tijd - die weleens aan een
Speenhoff-avondje wordt gegl1nd - zou willen besteden om te onderzoeken of in dit opzicht de katholjeke Kerk niet wat heeft mee te
praten. -- A propos, zoo 't mag doorgaan met dien waarborg van
blijvende kunst, weet tl wie dan in de 1g e eetlw het hoogst staan
in de Nederlandsche letterktlnde ? Potgieter en Schaepman. Potgieter,
natuurlijk. Maar Schaepman ? U noemt hem « helder, frisch en levend »
in zijn proza, maar « een decadent van Bilderdijk» in zijn verzen. Van
13ilderdijk heeH Schaepman heelemaal niets, of zeker vee! mindel' dan
Dr Prinsen zelf; maar veel heeH hij van Hugo. En nubegrijp ik
niet dat iemand als Prinsen, Hugo door dik en dun kan bewonderen,
veel meer dan ikzelf het vermag, en dat hij den gene, die in ons
Nederlandsch de beste van Hugo's hoedanigheden en de minste van
zijn gebreken 11ceft gelegd, zoo kan verongeIijken. Evenmin als ik
de houding del' heeren begrijp eenerzijds jegens Schaepman zelf en
anderzijdsjegens zijn biografie. Ofwel' is 't in den haak met dat
werk over hem, of wei niet. Is 't niet in den haak, waarom dan al die
lof over dien arbeid? Is 't we! in den :haak, waarom dan vandaag
alweer vergeten, wat men gister las en beaamde?
En wijl we 't 1111 in den grond hebben over al of niet rhetoriek,
mag ik Dr Prinsen misschien raden tegen een volgende nitigave de
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ill te zwaar rhetorische plekken wat uit te wieden, en «item» dat
telkens weerkeerend gebabbel over : dit en dat «dat den dichter
geen goed heeft gedaan », of met die stukkEn «van zuivere schoonheid ». En als criterium van kritiek zou ik, me dunkt, in een geschiedenis over Letterkunde, oak weglaten «dat ik uit mijn jongensjaren
aangename herinneringen heb» aan dezen of genen roman.
Na dit alles heb ik tach geen moeite om te verklaren dat ik blij
ben met Prinsen's boek. AI viel er nag zooveel af te keuren ~ en
dat valt er feitelijk ~ het boek «Ieeft» ; het spreekt lang niet altijd
juist; maar het spreekt persoonlijk, boeiend, flink en sterk. Hier is
iemand die weleens uit onwetendheid verkeerd praat, maar die in zijn
geleerdheid zijn gezond verstand niet heeH kwijtgespeeld, iemand die
niet onder zijn boeken versmacht, maar gezond b\ijft en plezierig, en
zijn zware taak verricht op zijn benijdenswaardig joviale gemakje.
Daarbij mag nog worden gevoegd dat Prinsen vaster synthetisch grijpen kan dan een van zijn ouderen. En dat is heel merkwaardig vaal' iemand die, in zake aestheiische wijsbegeerte, ten slottle
blijkt te wezen een min of meer sensualistisch sceptieker.
.*

Was «Prinsen» in het Duitsch verschenen, naar trant en toon
kreeg hij een eereplaats in de reeks «Hausschatz des Wissens ».
lJit zal niet het geval zijn met een geschiedenis van de Duitsche
Letterkunde op Nederlandschen bodem verrezen. Namelijk Bouwman/
and Verdenius: «Deutsche Literaturgeschichte» (1).
Heelemaal geen boek Vaal' thuis en voor gezette lectuur. Op en
top een boek voor de school: dat bedoelen de samenstellers ook.
Strak en stipt is zijn kader, zijn stijl sober en bedaard; alles naar
inhoud en varm afgebakend meetkunstig-secuur. En toch is dit werk
het beste wat ik ken in zijn slag, en binnen een dergelijk bestek niet
enkel VOOl' de school, maar voor alwie zich wil opwerken in 't yak
of voor al wie terstond zijn herinneringen wit rechtzetten. Zoo gewetensvol-stipt, zoo heldel' ingedeeld en zoo goed- overwogen gesteld,
dat van zulk een boek in Duitschland zelf de weerga bezwaarlijk zal
(l) J. B. Wolters, Groningen-den Haag. de 6" druk.
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te vinden zijn. Persoonlijke beoordeeling geven de schrijvers niet;
hun kunst is 't het oordeel van grooten over grooten beknopt- gedrongen weer ie geven, en zoo insiaande dat het voorgoed zich ankeren moet in de jeugdige ge:esten. VerdeI' is het kenschetsende van
deze methode dat ze, na elk hoofdstuk van de letterkundige geschiedenis, uit de daarin voorkomende schrijvers een keuze van. stukken
te \ezen geeft; zoodat dit werk evenzeer een «Lesebuch» als een
« Literaturgeschichte» mag heeten. Het is daarbij ook een «Bilderbuch» : alle mooie koppen van het Duitsche schoone woord komen
beurt om beurt te voorschijn. Dat ook het werk in zuiver technisch
opzicht een «unicum» is, hoeft nal1welijks te worden gezegd als
men weet hoe de uitgever heet
.
En toch werd dat «l1nicum» zooeven overtroHen door dienzelfden uitgever met zijn «Precis historiqHe et anthologique de la Litteralure fralll,;aise» par J. B. Besanr;on et W. Struik (1). Weeral
een schoolboek, niets meer. Maar zulke schoolboeken kunnen we
onmogelijk ongestraIt op onzen \Varande~Wandel voorbij.
Er was een eel1W ~ de 18" ~ dat het klonk ais een axioma :
De beste Fransche boeken verschijnen in Nederland. Die tijd is niet
heelcmaal voorbij. Weet gij dat naar 't getuigenis van velen de beste
Fransche spraakkunst die is van Robert? En welke zou thans de
beste Fransche literatnl1rgeschiedenis mogen heeten. Die van Lanson ?
Die van des Granges? Die van Abry, Andie en Crouzet ? Alles eersterangswerk, wie zal 't ontkennen. Maar een gedeelte van hun kansen
om als 't bcste door te gaan, rnoeten ze alweer afstaan aan dezen
Franschen arbeid van NedE-r1andsch komaf.
De «Preface» is zoo zakelijk gesteld dat ze ais een programma
gelden mag, en cen weergaasch-mooi programma, dat in zijn praktijk
tot in de puntjes is uitgevoerd. lets wat men, helaas, van niet vee!
weergaasch-mooie programma's getuigen kan.
't Werk is ingericht naar het plan van Bouwman en Verdenius.
Maar de uitvoering overtreft nog het model; wat betreft en den
tekst, en de keuze del' stukken, en de technische schikking, en den
voorraad iIIustraties.
Enkel geen brokken uit de dl'amatische lettel'kunde. Maar weI,
(1) Wolters, Groningen-Den Haag, 1920.
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van het allerbeste, de ontieding, bedrijf per bedrijf : «A I'heure actuelle il y a dans la litterature scolaire un si grand nombre d'editions
c!assiques de pieces de theatre, soigneusement annotees, qu'on fait
vraiment une besogne bien ingrate d'en encombrer encore les chrestomathies. En revanche, I'experience nous ayantappris combien un
bon resume peut faciliter la comprehension d'une action dramatique,
nous avons ern utile de donner des analyses un peu detaillees ... La
place que nous avons gagnee en ecartant les fragments dramatiques
nous a permis de faire une large part it la poesie du 19" siech:,
surtout it la poesie contemporaine. Si I'on ne peut pas encore juger
celle-ci avec Ie recul necessaire, elle exprime mieux que la poesie
des siecles passes les tendances et les aspirations de Ia generation
actuelle. En eifet, nous avons canstate, avec regret souvent, que la
jeunesse scolaire demande de plus en plus dl! moderne. Elle aime
miellX Verhaeren que Lamartine, et preiere «Les Affaires sont les
Affaires» Ii Andromaque. H sera sage de tenir compte de ce deplacement de "interet liHeraire. "
Bij 't schrijvcu van het « Precis historique» stonden twee beginseien voorop, die men in 't oogheeft te houden, wi! men geen
ontgoochelingen oploopen, in zake bijzonderheden :
1" Dans un ouvrage d'inittatiol1 comme Ie notre il n'y a de place
que pour les grands courants litteraires et pour les auteurs absolument
indispensables.
2" Mieux vaut ne pas trai~er lin auteur que de se borner it
Line caracteristique trop succinte.
Meer gebruik mochten de schrijvers in hun keuze van stukken
hebben gemaakt van 't geen de Franschen bieden aan! bladzijden
over Nederland. Dat ontzagen ze zich b.v. niet bij Montesquieu, van
wien ze het beruchte portret der Hollanders opnamen ; om dit goed
te maken en ook we gens de vele smakelijke gelegenheden hadden
ze heel wat kllnnen kiezen uit de 1g e en 20" eeuw. Maar 't is al
heel goed dat ze, met Montesquieu's tekst den weg ook Iangs dien
kant hebben gewezen en dat ze met het goede voorbeeld hebben
ingezet.
Dit geldt weerkeerig voor de gevallen dat Nederlanders op een
beklijvender wijze dan in de journalistiek hun zegje weten te zeggen
over Frankrijken over zijn letterkunde. Zoo werd hier b.v. opgenomen
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het bewonderend woord van Van Hamel over de Heredia's
« Trophees ».
Wil men nu ten slotte _.- en in aansluiting bij 't vorige -een
proefje van de wijze waarop deze literatuur-beschrijvers hebben
weten te werken, zakelijk-bondig en toch steeds bloeiend-jong; zuiver-wetenschappelijk en geestdriftig-opvoedend meteen, dan is hier
b.v. hun bladzijde gewijd aan Henri de Regnier : «Dans les premiers
recueils «Les Lendemains» et «Apaisement» (1886), tout en observant docilement les I'egles de la metrique. parnassienne, il se montre
deja un poete d'un talent original, d'une arne hautaine et melancolique,
amoureuse de mystere et de decors somptueux. Cependant c'est dans
les «Poemes anciens et romanesques» (1890) que Ie plein epal10uissement de son· talent a besoin d'une forme· nouvelle, du vel'S
libre, qu'il mania avec un merveilleux sens rytnmique, de sorte que
ses vers cnarment par «une harmonie mysterieuse, pleine de nuances,
de Iangueur et de fluidite ». Son evolution ne fut pas encore finie.
Deja dans les ,( Jeux rustiqucs et divins» (1897) qui contiennent
toutefois encore les de!icieuses <, Odelettes », d'une grande souplesse
de rythme et surtout dans «Les Nledaille,s d'argile» (1900) et «La
Sandale ailee» (1907). Ie poete se servit de nouveau, quoique pas
exclusivement, d'un vers plus regulier, presque ciassique. Quant a
ses sujets. Henri de Regnier rappelle SOllvent la maniere de son beaupere, de Heredia, par la beaute plastique de ses tableaux d'histoire,
ou celie d' Andre Chenier par ses idy!les antiques, qu'i! aime a peupler
de nymphes, de faunes et de dryades, mais il reste partout lui-meme
par quelque chose d'indecis, de mysterieux et de nuance dans sa
poesie, ce qui fait de lui un vrai poete symboliste. L'assimilation de
l'antiquite est si complete chez lui que les \egendes mythologiques
deviennent tout naturellement des symboles de sa sensjbilite.» Ter
belichting van deze portrctteering worden dan daarnaast gezet :
« Nocturne », «Le dernier Soir », «Inscription pour la porte mortuaire », de «Odelette : Un petit Roxan », «Ville de France », «Le
Mauvais Soil' ».
Keuriger kan het moeilijk. En denk niet dat ik nu het beste
heb gekozen. Zwakke gedeeJten heeH dit werk, meen ik, niet. En de
sterkste zijn wel!icht : Moliere, en de Fransche Romantiek.
Nu Nederland om doorslaande pacdagogische redenen het Fransch
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uit de lagere school heeft geweerd, kon het weleens dat frankrijk,
al ,mindel' gezind in den jongsten Hjd tot kalme redeneering, tegen
dat koppige Noordervolkje nog meer aan 't boudeeren sloeg. Kan
daaraan yen mannelijk bewijs van eerbied en liefde voor de Fransche
be~chavjrygals wei heetel! mag dit werk van Besant;on en Struik,
naast tal, van andere op ander gebied, niets verhelpen ?
Alle~ kO!l1t weI weer in orde als de Fransche heeren,die wat
hebben ih ie' brokken, onze Jagere landen wetcn te bereizen zooals
enkele F/'ansche vrouwen het in 't jongste vooroorlogsch verleden
hebben gedaan. Daal' was b.v. ·Vontade. Haar «Un Voyage» (1),
verscheen juist v6ar de zware Augustus-dagen 1914, en komt na..,
htHrlijk ~erst nu, sinds 1918, binnen onzen gezichtskring. Het is een
uiterst gFelljg boek, dat al keuvelend zeer ernstige dingen weet te
zeggen. )iet maakt zich klein om bevatfelijk voor eenieder elVer de
grooten'
het groote te spreken. Is dat geen kunst? Vontade bezoekt
Belgie en Nederland en Duitschland en Noord-ltalie. Ze
doet
ons wat ze vroeger voor Engeiand deed. En woals ze
dat andere boek van haar «L'Ame des Anglais» betitelde, mocht
ze ditwe! «L' Ame germ ani que » hebben geheeten. Dat ze daarbij
onzeWalen vergeet, dat is miss chien vool' 't oogenblik ten overstaan van onze vriendelijke huisgenooten mindel' aangenaam, maar
wat kan ik er aan doen. De poets wordt hun ditmaal door een
Fransche dame gespeeld. En, al kraaide de haan nog zoo verbolgen
bij 't geen zich destijds die schalk van een Mirbeau permitteerde, wat
zal Chantecler aanvangen tegen Faisane? Och, de vrijerij wordt
daarol11 niet
Toch moet het hard wezen voor Brussel te hooren beweren,
uit een schoonen, ol1vooringenomen, welsprekenden vrouwenmond, dat
Belgic, het Belgle met '1<arakter en traditie en toekomst, bij de ... Vlamingen is te vindeno En wat Mirbeau met een stortvloed boutade's
e, ult gooide, wordt hier bewezen - bewezen op de eenig afdoende
wilze, _.., die van 't gemoed. Toch is haar bezoek bij ons veel korter
dan dat van Mirbeau. Ze doet enkel Brugge aan en Gent.
Intu~schen hebben de feiten er voor gezorgd dat we ons nu
dubbel voelen aangedaan door haar woord, dat zoo zachtjes droomt,

(1) Paris, GrasseL
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en zoo sterk de waarheid las in het naderend verschiet - al zij 't
ook met ill te idealistische schakeering : «Vers Ie soir je suis venue
a Saint Bavon. La lumiere est d'une finesse extreme. L'elancement
de la ner donne envie d'esperer. Quelque chose nage dans I'air, qui
a Ie goUt de l'dernel. Rien ne repose si bien Ie cceur qu'un sanctuaire
plein de siecle8. D'abord je rends mes devoirs au polyptyque de
Van Eyck. Quelle autre peinture exprime ainsi Ie calme des ames
comblees par la «doucem etrange de cette apres-midi qui n'a jamais
de fin!» COlll1l1C ils "ont vrailllent arrives ou i1s tendaient, ces
martyrs, ces prophetes, les vierges, ces patriarches arretes dans I'herbe
drue 011 la fontaine de vie fait pOllsser tant de fleul's! Mais on ne
partage pas la serenite (ks saints personnages. On est de mauvaise
hllmeur. Aussi bien, n'e8t-ce pas irritant que des morceaux de cet
incomparable tableau 80ient rem places par des copies, alors que, on Ie sait d.e reste -- les originaux existent ... Je reve au temps OU,
la concorde regnant sur Ie monde,les peuples, devon~s par I'envie
de plaire a lems voisins, restitueront les ceuvres d'art detachees d'un
ensemble par Ie brigandage ou la sottise. Alors, on verra Ie Louvre
reexpedier it Venise la Chute des Titants ; Tours renvoyer ses Mantegna it Verone; et Berlin, renOI1\;ant a garder davantageles panneaux elu Van Eyck qu'elle detient actuellement, les rendre a Saint
Havon, avec mille politesses. Quand viendront-ils, ces temps de joie?
Esperons et prions, sans toutefois nOlls monter la tete.»
Veel langer dan in Vlaamsch Belgie verwiJlt Vontade in Holland
zelf, juist zoaals Mirbeall, en ze bezoekt er ongeveer dezelfde steden :
Delft, den Haag, Leiden, Amsterdam, Haarlem. En ze neemt afscheid
met een prozaiied aan ,< Ie soleil couchant, inspirateur genereux et
splendide de la peinture hollandaise ».
In verband met hetgeen ik hierboven zegde van het paedagogische
remmen in zake Fransch op de Hollandsche Jagere school, verdient
belangstelling het boek van H. J Riemans : «Esquisse historique
de I'enseignement du Fran<;ais en Hollandedu 16" au 19" siecle »(1).
Dat onderwijs was ingezet met een practisch doel : nl. om de jonge
handelaars wegwijs te maken. Als corollarium kwam dan stilaan het
beschavingsbelang en de modezucht. De meesters werden aanvanke(1) Leiden, Sijthoff, 1919.
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lijk veelal geworven onder de Zuid-Nederlandsche uitwijkelingen~
In de 18 e eeuw. komt op de scholen ook plaats open, naasthet
Fransch, voor andere groote vreernde talen. Maar het Fransch hand~
haaft nag zijnen eersten rang, oak de heele 1g e eeuw door. Riemans
geeft een lijst van ongeveer 300 boeken in Nederland verschenen en
gewijd aan het onderwijs van het Fransch. Stilaan daalt het dan,
om utilitaire beweegredenen, wijl zijn belang va or den handel daalt
naarmate het Engelsch de eerste plaats verovert, en oak het Duitsch
en, het Spaansch voortdurend aan 't stijgen zijn. Oat is de les :
naar gelang het Fransche yolk zichzelf aan het uitdunnen gaat, verliest het tegenover werkzamer en vruchtbarer naties almaar brokken
van zijn vroeger schier onafzienbare invloedssfeer. Het belang van
zijn taaJ krimpt natuurlijk in met het gebruik er van. Straks is dan
oak de beurt aan zijn letterkunde, am als beschavingsorgaan ,tot
den tweed en rang te vervallen. Want als het Fransche yolk zichzelf
niet handhaaft langs natuurlijken weg, is flaar geen hulp van vriendschap en sympathie die het redden kan, oak niet voor de geestelijke
rol die het in verleden tijden zoo schitterend heeft vervuld.

Dezelfde belangstelling, in Frankrijk of althans bij het franschlezend publiek VOOl' onze oudere letterkunde gekoesterd, . met name
voor Ruysbroeck, - waarover in den vorigen Warande-Wandel is een teeken des tijds oak in Engeland : Daal' span den zich, elk
francis en Mrs Underhill. Wellicht komt de gelegenheid am
nader met die hedrijvigheid kennis te maken.
Daartegenover laat zich Duitschland meer en meer in met onze
hedendaagsche !iteratuul'. Het Insel-verslag levert gedurig aan nieuwe
vertalingen van huidig Vlaamsch werk : Vermeylen, Streuvels,
Sabbe, Teirlinck, Timmermans, en anderen .

••
Na 't eeuwfeest· van Multatuli kwam in Nederlandsche bladen
en tijdschriften dat van Jos. Alberdingk-Thijm aan de beurt:
Hartelijk van aile zijden. Oak Van Onroomschen kant. Thijm
trouwens heeH van Kloos en de zijnen, eenmaal !fun vlegeljaren
voorbij, verder niet te klagen gehad. En de huldes die hem fhans
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worden gebracht berusten op kennis van zijn werk. Dit is des te
meer verheugend, daar het, waar het Roomschen geldt, bij de buitenstaanders zoo zeldzaam is.
Over Thijm schreven ditmaaJ, onder zoovelen meer : zijn lOon
Van Deyssel in «De Gids », P. Padberg in «De Studien », Jan te
Winkel in «De Amsterdammer », die trouwens een biz onder flink
Alberdingk-nummer heeft geleverd met bijdragen van Sterck, Cuypers,
Van Eeden, Albers, Wiflox, enz. Men gaat het eindelijk beseffen :
Thijm veel meer dan Multatuli telt onder de opvoeders van het
Nederlandsche volk. Men voedt immel's op met «voedsel », niet met
vuurwerk.
Maar de groote Thijm-hulde hebben de katholieken in «De Beiaard» gebracht. Dat is, in samenwerking, een prachtig brok geschiedenis van het Roomsche Nederland in 't midden van de 19" eeuw.
En daarvan blijkt Alberdingk thans betel' dan ooit het centrum te
wezen.
1n dit monumentale« Beiaard »- nr (Augustus-September), schreven bouwmeester Cuypers en Pater Thijm «Jeugdherinneringen ».
De voornaamste bijdragen zijn verder : die van Karel Thijm over
«Een Vioolstruikavond », die van Dr Sterck over «Alberdingk en
Vondel », die van H. Duurkens over «Karakter en Kunst », die van
Dr Witlox over «Ultramontaansche klanten» (gaande over de vrienden Thijm en Cramer) ; die van Dr O. Brom over «Thijmen Broere »
gElande meteen over Thijm en Schaepman; die van Dr Sass en over
«Thijm en Everts» ; die van Dr B. Molkenboer over «Thijm en Van
Hoogstraten », gaande alweerevenzeer over Thijm en Schaepman. ~
Het Nov,-Beiaard-nr tJrengt nog van Dr O. Brom : «Thijm en de
Wetenschap ».
Het lief en leed dat ook het leven van dezen groote vulde zal
niet Iicht even goed saamgeJegd worden als in deze beschouwing van
Brom : «Die geleidelijkheid (der evolutie), die· erfelijkheid van den
geesf, bewaarde ons (Roomschen) voor de willekeur waaraan Fransche
p~rsoonlijkheden met alqe Qverdaad van hun genie een volk hebben
opgeofferd. Bier was de gemeenschap gesl,oten am de leiders, ofschoon
zij zich in dien algemeenen aandrang weleens benauwd voelden;
en bleef er genoeg spanning, wrijving, ja botsing over, om er beweging
te honden jhet kwam gelukkig nooit tot scheuring. Soms
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waren er oogenblikken, dat een Thijm of een Sehaepman volstrekt
aileen sehenen te staan als een boot op het strand, maar de vloed
verseheen onweerstaanbaar na de eb, en maakte ze tijdig weer vlot.
Aanvaringen hebben ze nogal eens beJeefd, al liep het gewoonlijk
hierop uit, dat ieder vijandig schip, ten slotte op meer of minder
afstand hun vlag volgde. Niemand za! aehteraf elk gebaar van deze
voorgangers onvoorwaardeJijk prijzen, wat zelfs de Kerkvaders niet
overkomt. Toevallige zwakheden vallen af te scheiden van hun historische zending, waar ons geslaeht nog zijn eigen roeping naar rieht.:.
Ook «De Katholiek) met Braere's groote schiro daaraehter,heeft
Alberdingk naar behooren herdacht (Augustus-nr). Hier is het groote
artikel dan van Dr Sterck over « Jozef Alberdingk-Thijm in het openbare katholieke leven ». Zakelijk tevens is de bijdrage van Q. H.
. Weustink over de nieuwe poging om eindelijk eens naar behooren
een Thijm-uitgave aan den man te brengen.

Het vorige nr van «De Katholiek» - dat van Juli - was evenzeer aan een groote herdenking gewijd' : het halfeeuwfeest van het
Vatikaansch Concilie. Het inleidend stl.1k, in plechtige orchestratie, is
van Pater De Qr;)ot. Nuehter-wetensehappelijk. heeft het daarna Dr
W. Mulder over «Het ontstaan van het Conciliarisme ». Voigt A. Th.
Seysener met : «De uitspraken van het Vatikaansehe Concilie over
de Menschelijke Rede»; dan O. Stein met : «Het Vatikaanseh
Concilie en het KerkeEjk Recht»; eindelijk H. Levelt met de meest
tragische figllur nit dien tijd : Ignaz von Dollinger.
.
In de plaats van een eeuw als voor Thijm, of een 'halve eeuw
als voar het Vatikaans{:'h Concilie gaat het jongste fir van ¢ De
Katholiek» (November) niet minder dan vijftien eeuweri teru-g om het
sterfjaar van St-Hieronymus en meteen zijn heele leven te gedenken.
Het is een indrukwekkend ovel'zieht, een « gedachtenisrede» gehouden
door P. Molkenboer op de jaarsvergadering van «Petrus Canisius»
in September 1!. te Utrecht. Mooi is de paralleel tusseheq Hieronymus
en Augustinus. Maar vooral dit slaat in .:
«Meer dan geleerde en zeker meer dan diplomaat voelde hij
zich liervQrmer, en de fdle taalkracht waarover hii wiS't dat hij be-
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schikte, dreef hem als aile lyrische naturen, am zijn kritiek op toe·
standen en personen altijd scl'1erper op den spits te drijven. Hij hield
niet van lafheden, maar zocht gepeperden kost, verklaarde 'hij randuit.
Niets was hem zoeter dan een bijtende waarheid. Heele stukken van
zijn brieven, voorbestemd om overa! gelezen te worden, zijn schim·
pende satiren op de boudoir-abbes, de femmes savantes en de geverfde cocotjes van het door hen meet dan door de heidenen verpeste
Rome. Met den yinger wees hij zijn slachtoffers aan, beschreef hun
toiletten tot in onderdeelen, bracht hun dagorde van klaploopen, hun
gewaagde gesprekken, hun overladen menu's op straat. En wee den
overmoedige die zich durfde verweren! De oude leeuw verscheurde
hem. Voor de tweepootige ezels, die zich heilig meenden omdat ze
zoo stupide waren; voor een mooien dikzak, die zich om zijn spieren
scherpzinnig waande ; voor galmende predikanten, die hun eigen leegte
volschreeuwden ; voor oude weduwen die met een traep kleinkinderen
v66r zith belachelijk jong wilden doen; voor aJ die naam-christenen,
die door drank- en zedeschandalen bij die pest der Agapen,' door hun
heiligschennissen, hun kunstmatig verzet tegen kinderzegen en hun
abortieve praktijken de Heilige Kerk bij 't loerende heiden dam in opspraak brachten, had de geweldenaar niets dan de striemende zweep
van zijn veraehting, eli tot in de diepste schuilhoeken zat hij er half
Rome mee achterna. - 't Gevolg was dati Hieronymus, eerst bewonderd, toen benijd, eindigde met zich onmogelijk te maken. Voor
zoo'n plompenbuitenman en barren monnik, die drinken en dansen,
muziek en liefde als zonden verdoemde, was onder de verfijnlingen
van 't zweJgende Rome geen plaats. Hieronyinus werd aehtervolgd
met smaad en laster. Om zijn ambt heetie hij eerzuchtig, om zijn
bijbelverbetering een nieuwliehter, om zijn dweepen met diehters een
paganist, om zijn onthechting een ketier; Men sehold hem draaier
en bedrieger, vooral am zijn verhouding tot 't huis op den Aventijn,
waar hij vrouwenzielen leidde in wetensehap en heiligheid, maar
waarvoor de getroffenen makkelijk een anderen uitleg wisten, terwijl
de vo!buiken en leeghoofden den mageren, vergeestelijkten man eigenlijk naa~ zijn eigen methode -:- voor zijn gezicht en gang,
kleeren en htfuding begektcn.»
.
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Dezelfde «Katholiek» schank dit jaar aan zijn lezershet met
een beetje Americanisme omringde drama van Laudy : <i: De Paradij~
vloek». Nu ik de drie door de faam alreeds verwende bedrijven
heb gelezen, kan 't bijna niet anders of, na alles wat we er dithyrambisch over hoorden, ontnuchtering is ons dee!. Had men immers niet van
Vande!, zelfs van een voor het tooneel verbeterden Vande! gesproken? lk vraag het u : waar is hier de viziaenen- en geJuidenwee!de
van onzen ecnigen dichter? [k wil wei mee genieten, wat deze zeer
talentrijke man ons te genieten geeft, maar men zwijge dan over
Vonde!. 'k Heb het stuk niet zien opvoeren. Mij onthreekt dus een bepaald niet te onderschatten element in de beoordeelirtg; een:· norma
voor een tooneelstuk : het leven· op de planten. Maar ik vermoed
elken dag meer dat Herman Poort heel dicht bij de waatheidkomt
waar" hij schrijft in «De Ophouw» :
"
« lk wi! onmiddellijk erkennen dat ik het enthousiasme Voor Laudy's
« Paradijsvloek» niet deel en het zelfs niet vermag te begrijpen.
Want wei is dit stellig een werk dat zeer buitengewone kwaliteiten
bezii, en wei stijgt het in kracht en schoonheid verre uit boven de
andere Bijbelsche drama's der !aatste jaren, terwijl het daarbij teverts
door l1et Haarlemsche gezelschap op schier volmaakte wijze ten
tooneele is gebracht - maar toch plaatst het den toeschouwerniet
sidderend voor het hevigste, rampzaligste en tevens goddelijkste ge-"
beuren, dat zith ooit aan de mensthheid voltrok; het doet ons den
paradijsvloek niet huiverend mede ondergaan, en de daarop vo!gende""
goddeJijke genade niet met smachtende gelukzaligheid aanvaatderr;
het maakt geene onbewuste krachten in" ons wakker, geen diepmenschelijken drnng tot zonde en begeerfe naar heme!sch heil, nochde,
mystische beJijding van beider verband en eenheid; - het verdiept
noch veredelt ons bescf omtrent de verhouding tusschen Gdd en '
mensch"; het raakt daartoe" niet in ol1ze" wellich t onbewuste," maar"
i1nmer ontroetbare innerlijkheid, - het grijpt ons -hiet"machtigetl
diep in de meest gevoe1ige plek van ons hart. "
-? Wdke n u 111 ag de oorzaak" daarvan ziin, omdat toch "ditdrama
uitnemende eigenschappen bezit als poetische schepping en ook als
tooneelwerk. Het is geschteven in zuiver-gebouwde, kr:achtig-ge~
rythmeerde blankverzen, treffend van-bee!dspraak" sorns ert "weJhaast
immei·zoe't-vloeiend van geluidzang, - en al. moge de dichter maar
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zelden een opperste uiting van geheel.schoone poezie bereiken, tach.
wordt zijn vers nimmer onecht of l'chrijnend leelijk, en dit zegt veel
jn een werk van dezen omvang en zoo grootsch van bedoeJing. Maar
er is nog vee! meer, want hewonderenswaardig is het ook in zijn
opzet en ontwikkeling als drama; el' is van begin tot einde een
schoone rustige stijging in de hevigheid van het conflict, en om'
deze te aanvC<.arden wordt neJ'gens ons gevoel beleedigd of onze
phantazie te zwaar belast. Vit al!es vindt, zeer zeker ook voor een
groot dee! zijll oorzaak in de zuivere, verdiepte en daardoor naar
het symbolieke reikende karakter·teekening der hoofdpersonen : Adam
en Eva, verdreven uit het Paradijs, weggev!ucht in een donkere bergM
grot j ze leven daar vaar ons aIs een onmiddeIIijk: aanvaardbaar
menschenpaar niet alleen, maar meer en beter nog : uit hunne vet·
schijning sIaat het symbooI omhoog van het schoon verbond tusschen
man en vrouw, dat het meest onverhreekbaar is juist in de moeilijke
ure der beproeving.
«En praci1tig is hiernaast de tegenstelling tusschen Kain en Abel.
- KaIn, ontembaar in de booze driften van zijn opstandig hart,
overmoedig in het besef van zijn eigen kracht tot oproerig verzet
geprikkeld door den goddelijken banvloek, Abel, de zachtmoedige en
heilbegeerige, die de Heide kent en door haar het verloren Paradijs
hervindt. Karns moordende knots wordt. in gramschap en ijverzucht
opgeheven, het booze overwint, wederom valt de mensch en rampM
zaIiger wreekt zich het noodlot aan het gansche geslacht. Wanneer
wij aldus in de kern van het stuk raken, dan ervaren we dat ODS
hier het oude BijbelverhaaI aIs een levende werkelijkheid te aan M
schouwen wordt gegeven, duideIijker, feller en met dieper beteekenis
dan wij het wellicht ooit uit onszelf zagen. En toch ontbreekt er iets
dat het eigenlijk vMr aUes noodig heeft om juist in zijn grootschheid
en diepe bedoeIing ons te kunnen treffen, iets waardoor wij ten slotte
toch .weer het bijbelwoord verkiezen boven dit moderne drama. Hier
ontbreekt de soberheid..
Ik geloof dat in het gemis hiervan de ware oorzaak Jigt onzer
teleurste1!ing.» Daarin, en ook wei in het technisch overleg waarbij
het hooM al te vrij zijn gang is gegaan in 't beramen van effectM
gelegenheden.
Wit! zich nu wat ontgootheld gevoeIt over de superioriteit van
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den toch buitengewoon verdienstelijken Roomschen dramadichter Laudy, kan zich wat oplichten bij de studie over onzenGuido Gezelle,
door Frank Baur, in «De nieuwe Taalgids» (1920, 4~ aflevering).
Dat is zuivere wetenschap, en tevens Iekkere kost. Maar de maaltijd
is nag niet afgeloopen. De rest komt in de 5" aflevering van den
« Taalgids ». Wij wachten met ge~cherpten appetijt. ..
Intusschen be1even we met Crr. Verschaeve een groote vreugde
aan de stichting van Dr J. O. De Gruyter's «Vlaamse Volkstoneel ».
De groote West-Vlaming leidde met een «Woord vooraf» het wetk
van den grooten Oost-Vlaming in. «We hebbetl zoovee1 noodig eer
Vlaanderen voor zijn leven heel bewerktuigd staat. Doch een theater,
dat het zijne is, is een hoogste gave.» En dat inleiden wordt aI dadelijk een inluiden met de groote klok :.« Om het diepste zieleleven·
uit te spreken, om den mensch aan den mensch te leeren kennen,
om aan de menschen van deze dagen en deze streken, den mensch
van alle dagen en landen te toonen, aan den Bruggeling, Gentenaar,
Sinioor den cosmischen mensch; am den maatschappelijken mensch
naar zijn plaats te vragen, op zijn plaats te onderzoeken, hem daar
uit te kleeden en te geeselen zoo 't moet; am waarheid en recht te
helpen ; am 't yolk zijn eigen wezen te laten erkennen in de verduidelijkende verkorting van het drama, am aan het verleden de macht,
die het op het heden verdiende, te verzekeren en die gene die 't niet
verdiende te onttrekken; am de toekomst voor te spiegeien en voor
ie bereiden; maar voora! 0111 de ieventjes en het leven tegen den
achtetgrond der ·eeuwige ding-en en der eeuwigheidte stellen en zoo
den mensch zijn echte maat te wijzen, daatom - en is dat niet een
zwaar «daarom»? - heeft het yolk zijn theater noodig, het zijne.
Er is maar cen theater dat op' een yolk past.
« Hoe meer een yolk achterlljk is, hoe meer het zijn theater noodig
heeft.
"Wat onbetekenbare diensten een theater, dat Vlaamsch is, aan
't Vlaamsche yolk midden in zijn. strijd, bewijzen kan, hoeft ter
nauwernood gezeid.
«Waar veel waarheid te kort is ; waar de woorden niet meer in
hUnnen echten zin gebruikt worden; waar feiten dooreengehaspeld
worden tot een licven hutsepot, het echte kweekbouiUon voor onrecht ;
waar schijn met aile middelen als wezen opgebouwd ; waar een mom
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voor 't aangezicht van heel de maatschappij wordt gebonden ; waaT
groote woorden voor daden moeten gelden j waaral!es wat op
waarheid zijn voetsteun vindt : recht, orde, vader!andsliefde, burgerdcugd, maatschappelijke plicht; eere, aanzien, invloed, rijkdom en
gezag, met die waarheid mee eenkreuk krijgt, daar is het broodnoodig dat het Theater louterend, ophelderend, straffend en brandmerkend opkome.»
.
Verleden jaar reeds trad «Het Vlaamse Volkstoneel» op te Gent,
te Antwerpen en te Leuven. Hooft's « Warenar» en Wilde's « Belang
van Ernst» waren triomfen voor Dr Oe Gruyter en zijn troep.
Thans heeft hij op zijn repertorium, behalve die beide'stukken :.
Vondel : Jozef in Dothan; Roelvink : Freuleken, en Een goed Humeur j Fabricius : Onder cen Oak en Dolle Hans j jo van AmmersKiiller : Roeping j Simons-Mees : Levensstroomingen; Van Suchtelen : De Tuin der Droomen ; Schmidt: Het Kindernummer j W. Putman : Het Oordeel van Olga j Sophokles : Philoktetes j Goethe :
Iphigeneia j Hebbci : Maria-Magdalena; Schitzler :. Minnespel ; Bahr :
De Stem j Shaw: je kunt 't nooit weten, Candida j Schlaikjer : Rika
.
van den Dominee ; Pinero : Ziin huis in orde.
Mits voldoende aanmoediging en ondersteuning njzen ook in 't
verschiet op De Gruyter's tooneel : Shakespeare en Moliere, Grillparzer,
Ibsen en Hauptmann.
Verschaeve noemt het nieuws van een « Vlaamse Volkstoneel»
groot, biina zoo groot alshet nieuws zal zijn van de vervlaamschLng
der Oentsche HoogeschooL En hij heeft gelijk. Allebei zijn levensorganen voor ons yolk.
. Ten slotte dan over dat laatste Vlaamsche levensorgaan nog een
woord. En wei een Fransch. Een woord in vertrouwen gesproken
door een hoogstaand verwant van zaliger Prof. Mansion, gesproken tot
vrienden die aan het treuren waren geslagen om zoovee[ flamingantische stoutigheden. Een fronter is de man nochtans niet, maar tach
wei iemand die 't ziine durft zeggen, zooals blijkt uit de volgende
woorcien, die 'k hier, na gevraagde toelating, meedeel :
Paul Mansion, t 16 avril 1919, - etait d'avis depuis longtemps qu'il fallait Iaire une certaine part au f!amand dans l'enseignement superieur, mais dans ces defl1ieres annees i1 etait arrive it une
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conclusion plus radicale. Une etude attentive et impartiale, basee
sur des statistiques lui avait montre qu'un grand nombre de jeunes
gens du pays fiamand, sans etre moins· bien doues que les jeunes
gens, de meme age et de meme condition du pays wa!lon, n'arrivent
pas a faire des etudes universitaires au .Ii finir celles qu'ils ont commencees, parce qu'il n'existe pas pour eux d'enseignement superieur
dans leur langue. II en concluait que c'etait une injustice a leur egard,
injustice qu'j] fallait reparer en etablissant un enseignement superieur
complet en flamand pour toutes les branches qui menent aux carrieres
ordinaires de mcdecin, avo cat, ingenieur, etc.
Pour la realisation pratique de cet enseignement il ne songeait
pas it la creation d'une universite nouveJ1e, mais bel et bien it I'U niversitc de Gand. Seu[ement il· y aurait laisse· subsister un certain
nombre de cours qui auraient continue it etre professes en fram;ais
it cote de cours flamands paralleles, cela pour des raisons d'ordre
scientifique et pour rester dans la tradition historique de la Belgique
bilingue. L'Universite de Gand de l'avenir, telle qu'il la concevait,
aurait donc singll,lierement ressembJe a' ce qu'elle serait pendant les
vingt premieres annees, si I'on adoptajt' Ie projet de flamandisation
Van Cauwelaert. D'aprcs ce projet en eflet, taus les professeurs actuellement en fonctions pourraient s'ils Ie voulaienf continuer a donner leur cours en fninl;ais, tandis qU'on instituerait des cours flamands
paralleJes, les etudiants ayant la faeuitc de ehoisir les eours de leur
preference.
Dans toute eette question, Paul Mansion a donne, lui WaHon, qui
professa toujours en fran~ais dansune universite du pays flamand,
un exemple de largeur de vues, de moderation et d'esprit de justice
qui contraste singulierement avec les passions soulevces dans des
milieux d' ailleurs restreints, contre la flamandisation de I'U niversite
de Uand.
Les adversaires de la flamandisation de l'Universitc de Gand presentent d'ordinaire cettetrllnsformation comme un acte tendant
la
separation administrative et a la dislocation .de la Belgique. Je. ne
puis partager cette opinion; et, qui plus est, ie suis convaincu qu'eJle
provient d'une conception fausse et anti-beige de· ce qu'est vraiment
la Belgique. Cette conception est malheureusement tres repandue :
eUe faill Ie fond de la poli'!mique des extremistes des deux camps
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opposes, qui se donnent denomination de «nationalistes» dans des
sens bien differents, les gens du Frontpartij et les «nationalistes
Belges ». Leur touchant accord n'est pas, ie pense, un garant de verite.
En des termes assez divers ils soutiennent au fond ceci : la Belgique
est une unite arrificielle, resultant de l'union de deux parties disparates, les flamands et les wallons relies les uns aux autres par la
connaissance et la preponderance du fran~ais dans tout Ie pays pour
tou t ce· qui concerne I' ardre in tellectuel et administratif. Conclusion
du Frontparlij : faisons sauter cette machine qui nous opprime et
qui nous empeche de vivre en libres citoyens de notre vraie patrie,
la flandre. Conclusion des «Nationalistes Belges» : il faut it tout
prix maintenir l'armature francaise de la Belgique, quels' que puissent
etre les in\:onvenients d'ordre social et politique qui en resultent, car
sans cette armature Ie pays tombera en morceaux. D'une part la
destruction de la Belgique plutOt que I'oppression : c'est la these des
opprimes. D'autre part, I'oppression plutot que ia' destruction de la
Belgique, c'est la these de ceux qui oppriment. De part et d'autre
c'est affirmer que la Belgique n'est pas un pays viable puisqu'el1e ne
peut vivre qu'en wmprimant les aspirations les plus naturelles et les
plus normales d'une grande partie de ses habitants.
Et bien non, Ie point de depart est radicalement ·faux. Je crois
en la Belgique, j'aifoi en l'existence d'une nation beige et d'une
patrie beige, qui peut et qui doit exister sans que son unite .ne
cause de detriment it aucune classe de citoyens. Le Peuple Beige
n'est pas beige au prix d'une soudure artificielle entre les Flamands
et les Wa1lons. 11 est beige par IU1-mf!me et parce que chacune de
ses parties est beige. Les Flamands scraient des belges mf!me s'il
n'existaient pas de Wallons j les Wallons seraient des belgess'il n'existait pas de Flamands ; et de meme pour les quelques Allemands de la
province de LUxembourg. 5i tout notre pays etait annexe par une
puissance que1conque, ou si ses voisins s'en partagaient les lambeaux,
Je pcuple beIge n'en existerait pas moins, mf!me si toutes ses institutions etaient detruites, par Je caprice d'un conquerant definitivement
victorieux. La Belgique, j'entends Ie peuple Beige, n'est pas constitue
par son organisation politique ou administrative, c'est une n§alite
sociale et historique, qui possecte it l'heure qu'il est. certaines institutions plus bU moins parfaites comme toutesles choses humaines,
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mais dont aUCUiJe ne constitue ]'essence de la patrie. Si done la
Belgique et chacun des elements qui la composent sont Belges fonCierement· et non en. vertu d'une. union a rtifici ell e, il s'en suit qu'en
travaillant au developpement normal d'une partiedu pays, on travaille
a ·la prosperite de la Belgique, chacune des parties de la Belgique
etant . beige, et ii. ne peut exister aucune opposition entr.e. Plainand
-et Beige,' ou Walion et Beige. Cette opposition monstrueuse n'existe
que si I'on a commence par se faire de la Belgique I'idee caricaturale
que j'ai esquissee plus haut. Voila pourquoi ceux qui s'efforcent de
procurer au peuple fiamand un enseignement superieur en fiamand,
ayant la conviction qu'ils travaillent au bien du peuple fiamand, sont
conscients de travailler du mellle coup au bien de la patrie beige. Si
la creation d'une universite flamande dait conduire directement a la
dislocation de quelque chose, ce n'est pas it la disJocation de la Belgique, mais d'un systeme politi que et administratif qui lui a ete
certainement nefaste, temoin .·Ie malaise, dont Ie mouvement flamand
dans la crise aigue de l'heure presente est un symptone indeniable.
Si la Belgique n'est pas tine cntite artificielle; mms une nation viable,
il faut que taus ses enfants puissent arriver au plein developpement
de leurs capacites morales et inteJlectuelles dans leur milieu propre,
et c'est seulement alors qtle son unite sera assuree par I'equilibre
harmonieux de ses multipleseit'-:men1s.»
Septembre, 1920.

Streefden aile zoogezegde vaderlanders, evenzeer als de schrijver
van dit stuk, naar Recht en GeFechtigheid, 't zou met de Belgische
toekomst een beetje rooskleuriger staan .

•••
De dood sloeg de jongste maanden in de Jiteratuur een paar
harde slagen in Engeland : Mrs Humphry Ward en Keir Hardie.
Daarover bij· ruimer geJegenheid.
Ook langs ons kwam hij zoo even voorbij, en trof Prosper Van
Langendonck. Zijn groote verdiensten werdeng~buldigd in een uit-
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van \905, onderteekend Jaak Boonen. Dil weze
pmtest tegen debeweritig dat van katholiek,e
zijp,e. ni~t,s vom: 's mans faam werd gedaan. Dje studie is inderdaad
m.ee. van ~t vplledigste en gedegenste ooit over den grooten dichter
van het kl~ine. verzenoundeltje geschreven. Ik meen verder voor 't
a, s. W,arande~nr een bijdrage over hem door Kan. Van Langendollck
en. eell vers aan. Item door Constant Eeckels te mogen beloveD,
~gd al!ib~scbeiden
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BI] HET «ONZE VADER»

«En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was
biddende, als hij ophield, dat een van zijne discipelen tot
hem zeide : Heere, leer oos bidden, gelijk oak Johannes zijnen discipeIen geleerd heett, » Zoo leest men in Lucas XI, 1.
Toen sprak Jezus : «En wanneer gij bidt, zoo zuti gij
niet zijn geJijk de geveinsden ... En als gij bidt, zoo gebruikt
geen ijdeI verhaal van woorden, gelijk de heidenen .. : Gij
bidt dan aIdus : Onze Vader die in de hemelen zijt, uw
naam warde geheiJigd; uw Koninkrijk kame; uw wi! geschiede geJijk in den hemeI aIz66 oak op de aarde ; geef ons
heden ans dageIijksch brood; en vergeef aos onze schulden,
geJijk wij vergeven oozen schuldeoaren; en leid ons niet
in verzoeking, maar verlos aos van den booze; want uw
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is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in d~r
Amen.»
Zoo luidt dan de tekst, vol gens Mattheiis VI,5-12, van
het gebed dat Jezus aan zijn discipelen aanleerde. Ook Lucas
heeft geJijkluidende verzenvoor wat het «Onze Vader::t
worden zou. Het schijnt evenwel ciat het in hoofdzaak gegroeid is uit den tekst van den eersten evangelist, min de
slotregeis, die in de oudste boeken nogal eens weggevallen
zijn. Toch met een belangrijke wijziging van Mattheil.s'
-« panem nostrum supersubstantialem» tot «panem nostrum
<J.uotidianum », zooals Lucas bidden deed. Echter blijft er
in het «getrouwelijk» in het Nederlandsch overgezette
-c Nieuwe Testament of aile Boeken des nieuwen Verbonds
van onzen Heere Jezus-Christus » van dit woordverschil tusschen de twee evangelies niets te bespeuren. Naar veler op-vatting trouwens kan zonder bezwaar en moet dezelfde be1eekenis worden gehecht aan beide adjektieven in dit zinsverband.
Overbodig is 't nag te vermelden, dat het « Onze Vader»
-onmiddellijk bij de verbreiding van het Christendom de
.ailergrootste populariteit verwierf. Het wordt te pas gebracht
bij denritus der heilige sacramenten, b.v. bij het toedienen
van het H. Doopsel. Reeds de concilH!n van Girone en Toledo
brachten het drie keer 's daags in het kloosterlijk officium.
Het morgen- en het avondgebedworden er regelmatig mee
besloten en met het «Ave Maria », het «Credo» en het
«Gloria Patri» maakt het de gebeden aan den rozenkrans
uit.
Al heel vroeg werd het Vaderons eveneens het ware
gebed van den kruisweg. Als geloovigen zich vereenigden,
waar gasten zich aan tafel zetten of van den disch weggingen.
~euwigheid,
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werd het opgezeid ; wie aanving met zijn dagelijksche taak,
wie reisvaardig stond of eenig werk van gewicht moest be_ginnen, bad altoos een « paternoster» voorafom Gods zegen
-over zjin ondememen af te smeeken.
Nochtans is het uitgemaakt, dat in de allereerste tijden
na de stichting van Christus' Kerk, - toen hare volgelingen
nog in het geheim moesten samenkomen, het gebed des Heeren te bidden niet aan allen was vergund, althans niet aan
-de catechumenen. Het was een voorrecbt van de «perfecti ;..
-of zulke leden der sekte, die de proefjaren van het noviciaa1
hadden doorgemaakt. In den beginne schijnt het een soort
talisman te zijn geweest, iets als een wachtwoord, een herkenniRgsmiddeJ voor de aanhangers van de nieuwe leer.
Thans echter, ensinds eeuwen her, is het « Paternoster»
,beslist h et best-bekende christelij k gebed geworden, - Nagenoeg in al de bestaande talen kan het worden opgezegd.
Reeds ten jare 1755 gaf de Engelschman Chamberlayne te
Amsterdam den tekst uit in ·152 talen en naderhand voegde
-een Duitscher er nog 48 nieuwe overzettingen aan toe, ook
in de -spraak van -de Mexikaansche en Zuid-Amerikaansche
volkstammen.
Met het gebed zelf heeft moderne vitlust ook te doen
gehad. Men beweerde, dathet terugging op een overoude
-formuuJ, die de Hebreeuwenlang voor Christus' geboorte
kenden, men loochende meteen den goddeJijken oorsprong
dien' de twee genoemde evangelies er aan toekenden. Hierbi j
valt echter op te merken, dat geen schrijver der eerste eeuwen
{loit aan die opwerping heeft gedacbt; -en nog meer : dat
totnogtoe in, de oudste Joodsche boeken van bedoelde formule geen spoor werd aangetroffen;
Eveneens is men den inhoud van hetgebed in 'tgedrang
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gaaif werpen. ·Naar veler meenirig be"vatte het· toch evellveel
ketteiijen aJs woorden. «Pater noster qui es in· crelis .. ~ » ;
maar, zeggen de ongeloovigen, God, is overa!. .. «Sanctificetur nomen ... » en de naam Gops is de heiligheidzelve ; ...
«Ne nos itIducas in tentationem », en den mensch in verzoeking brengen, dat is tach het werk van den duivel, en
niet van God !
Oneindig meer nochtans Werd· de lof gezongen· van het
«Vaderons », b.v. reeds door Origenes en door den H. Cyprianus. Tertidianus prijst het als de samenvatting van het
evangelie in zijn geheel. De voornaamste kerkgeleercten hebben het gereedelijk besproken, verklaard of gecommenteerd
in zware boekdeelen. Bourdaloue (1632-1704) bekijkt het
van dichtbij in zijn «Recueil des pensees» en P. Ie Brun
geeft er ook een volledige verklaring van ten beste in zijn"
vier-deelige «Explication des prieres et ceremonies de la
messe ». (Paris, 1726.)
Wij denken er niet aan ons te wagen aan de opgave
van een uitgebreide bibliografie betreffende het « Onze
Vader» : wij :louden er ook maar kwalijk toe in staat zijn.
Gaarne nochtans vernoemen wij hier het «Volgarizzamento
dell' espozione del Pater nostro, da Zuc. Bencivenni» (Firenze, 1828) in het Italiaansch en onder oud-Fransche godgeleerde werken alreeds, van R. de Mont-Fiquet,de « Oraison
dominicale» (Parijs, 1485). Merkwaardig is wel"« Het Onze
Vader », uitlegging met voorafgaande korte verhandeling
over de voortreffelijkheid, orde en samenhang, door den "eerbiedwaardigen Kardinaal Robertus Bellarminus, gevolgd door
eene meer populaire verklaring van denzelfden schrijver, van
welke uitlegging in het Latijn en verklaring in het Italiaansch
ten j are 1913 V. M. Dircks een vertaling Ieverde in de R.
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.K. . Boek-Centrale te Amsterdam,. die er een·· heel leuk· boekje
van maakte. Hetjaar te vor~n, in 1912, verscheen nog te
Bussurn, bij Paul Brand, een «Onze Vader. - Het gebed
des Heeren in 't kort omschreven door een Priester ».
Want ook onze voorlichters in de godsdienstleer laten
niet af het Vaderons voor te stell en als het machtig, alvragend
gebed bij uitste1c:, het gebed der gebeden, «Ware het niet
korter of langer dan: Onze'Vader, die in de hemelen zijt.
Amen ! dan ware het nog het allerkostbaarste dat de Heer
ons leeren kon > getuigt de Duitscher A. Stolz (1808-1883)
en -van dit getuigenis drukken Dr Jan Bois en Kanunnik
Dr J. Muyldermans de vertaling af op de allereerste bradzijde
van hun veel verspreid «Nederduitsch Leesboek ten gebruike
van lager en aanvankelij k middelbaar onderwij s »( 1). Doch
om vorm en inhoud samen wordt. het gebed volmondig geprezen. «Ein bewunderungswilrdiges Masz herrscht in un.,.
serem Vaterunser.,Es bittet nur urn Gewaehrung des Notwendigs ten und urn Abwendung des .Schaedlichsten fuer aile
Faelle, wenn jenes mangeln oder dieses uns bedrohen sollte.
Es laeszt nichts Wesentliches aus und hat keiri Wort zu viel.
Hier ist dem Inhalt wie dec Form nach das schoenste, das
vernuenftigste Masz» (2).
Thans en sedert meer dan vijftien eeuwen, bidt het
kind het, als het pas begint te spreken. en bidt het nog de
grijsaard, voor wien morgen de ure van den dood zai slaan.
Zelfsde meest lauwe in het geloof blijft het zonder haperen
cnthouden; wie ongeloovig werd,kan het niet verge ten ;
(1) MecbeIen, 1916: 6e uitgaaf.
(2) P. S. LIEBMANN: Kleines Handworterbucb der cbristlicben
bolik (Rec1am, Leipzig), bIz. 38.
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wie Diet leerde bidden op moeders knieen, leert het latertoch .kennen.·
Oncte:rscheiden namen voor het gebed hebben wij gaandeweg. reeds door elkaar gebezigd. «Paternoster» heet het
dus naar ·de eerste woorden in het l.atiin.· De Vlaming, van
vandaag verstaat ze nogwel, doch begrijpt er negen keer-·
op tien het rozenhoedje onder. Liever zegt hij « OnzeVader :.en noggereedelijker «Vaderons ». De Dultschers gebruiken
eveneens «Vaterunser:t .. Blj de Franschen hoort men niet
minder spreken van « Ie Notre Pere :. ; zij houden zich echter
in de eerste plaats aan het Latijn : «Pater :ten « patenotre »
zijn licht te herkennen als een afkorting en een vervorming
van « Pater noster ». Ten sloUe gewagen zij van de « oraison
dominicale », wat een uHerst oude benaming is, en waarme@:
het Nederlal1dsche «gebed des Heeren» ietterlijk overeenkomt, evenals « Lord's prayer :t; bij de Engelschen de eenige
gebruikelijke aanduiding voar het Vaderons.
Wij hoeven nauwelijks te herinneren aan den bedroevend gelnekkigen toestand van het anderwijs binnen ooze
grenzen tot voor een kleine eeuw. Altoos nCichtans waakte
men er over, dat knaapjes en dochterkens de gebeden leerden
op de schoolbanken en daaronder kreeg het Vaderons de
eerste plaats. Uit de wet welke het magistraat van Mechelen
in 1590aan hare « school in de stadshalle » gal' (I), alwaarde kinderen van openbaarHjk ondersteunde armen, indien zij"
gedurende de week op stiel waren, 's Zondags en op heilig(I) Cf. O. J. J. VAN MELCKEBEKE: «De schooldwang te MecheJen
op bet einde der 16& eeuw ~ in De Toekomst, 3" reeks, 4e jaargang, n r 3-

(Maart 1870), bIz. 97-102.
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<lagen moesten komen les hooren; vernemen wij dat zulke
4: jonghers » van de verplichting konden vrij blijven,die blijk
gaven een viertal gebedjes te kennen, en het Vaderons in
de eerste plaats. Daarbij, het « Kruisken A », dat tot in den
.aanvang van de 1ge eeuw aan aile scholieren alseersteleer.;.
boekje in handen werd gegeven, vermeldt onmiddellijk na
de bladzijde met het alfabet het «Paternoster »"
Wie dus meer dan een broek op de schoolbanken heeft
versleten, zal voorzeker ten minste het gebed des Heeren
hebben leeren spelleD. Het lag derhalve' voor de hand dat.
men bij vergelijking zeggen zou «lets van bltitenkennen
geJijk zijnen Vaderons» (1), of in 't Fransch : «Savoie
nne chose comme son Pater» voor ietsopperbest van buiten
kennen. Maar ook moest al wie het Vaderons. niet bezat,
noadzakelijk vaar een lompen ezelworden versleten : der-:'halve iuidteen spreekwijze in de gemeenzame Fransche
taal : «ne pas savoir son Pater» voo-r zee;' onwetend zjjn.
Het schijnt ons toe, dat onieZuiderburen het dankbaarst gebruik hebben gemaakt van de benamingen vaor
het gebed des Heeren. Een half dozijn uitdrukkingen hebben
zij er omheen gesponnen. Een schijnheilige heet immers bij
hen een « diseur (of mangeut) de patenDtres » -en« in een
rij gaan »vertalen zij beeldend met'.:' se . suivre comme des
patenotre8 »._
Trouwens ditlaatste woord geraakt tot de uitgebreide
beteekenis van elk christelijk gebed zander meer; verder
wordt het nog aangewend in den zin van « oogenblik,- korte

(I) AMAAT J008: Waasch ldioticon (Gent, 1900), in

VO
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tijd» -'- ons II: amerijtje» dus (I) - den tiJd noodig tot
het opzeggen van 't gebedje. Anders nag' benoemt hetzin:"
loos gemurmel, zooals in de .openingsscene van de «Plciideurs» (1668) door J. Racine : «11 marmotte toujours certaines patenOtres, Ou jene comprends TieD ... ». Bij Rabelais,
betrekkelijk Gargantua's kinderjaren (153'5), hoort men
daarvoor zeUs «patenostre du cinge », of apen-vaderons.
Ongemeen interessant zijn wei de uitdrukkingen « patenOtre du loup » en « paten6tre blanche» welke uit den mond
van den onontwikkelden Franschen boer ~ijn opgeteekend.
De eerste noemt een soort tooverformule, waarme@ de herders
dachten wolven verre van hUnne kudde te hooden; de andere is een soort kabalistisch gebed, dat het hemelsche rijk
moest laten verkrijgen door wie het opzei.
Vanzelfs denken wij hierbijaan het Vaderons van de
vogelvangers in zekere Vlaamsche streken
«Fik fuk fak,
Wat voor een vogel is dat?
Een vogel met grijze pluimen
En met een zwarten bek.
De heer die riep van boven
Om hem te loven.
Hij roept at de vogels uit den nest,
En in 't buiksken zijn ze best,
En de voge1s wenuen in 't gemeen,
En die ze uittrekt, heeft ze aIIeen:to (2).
(I) • Een amerijtje wachten P, een oogenblik wachten, eig. een
avemariaatje, den tijd die noodig is am een ave Maria te bidden. Zoo
zegt men oak in BeJgH!: eenen Vaderons of een W"es gegroet wachten;
in 't fro un ave • eeri oogenblikje P. -'- Cf. Woorden en uitdrukkingen
verldaard door Dr C. H. PH. MEYER,(Amsterdam, Mij voor goede en
goedkoope lectuur), biz. 15.
(2) AMAAT Joos: op. cit., In V' Vaderoos.
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Ook de biemans uit het land vanWaas « lazen » in den
ouden tijd, als' een zwerm bijtjes afliep of afkwam, den « bievaderons », langer en tevens heel pJechtig (1) :
Groote Koning der biet!n,
Daalt neder aan dezen tak om te vereeren
Met UW' edel was het a1taar des Heeren,
En ook met honig zoet
Den zieke welgemoed'
Te spijzen inovervloed.
Groote bieenkoning,'
Met uw biekens vol zoeten honing,
Welhaast hebt gij uwe eigene woon
En maakt gij met al uw biekens uw hofken schoon.
Ueve biekens, als gij met uwen koning in uw korlken zijt,
Wilt dan al werken met vlijt,
Dan zal ik u laten leven;
Ais gij geenen koning meer hebt, zaI ik hem u geven.
Sint-Ambrosius, der biemans patroon vermaard,
Ik bid u dat gij mijne biekens toch bewaart
Van ziekten, plagen en ongeval
Zoolang ik bieman wezen zal
En, als ik kom te sterven,
Laat mij door uwe voorspraak dan toch den Hemel beerven. Amen.

Immers voor den onontwikkelde op de eerste plaats, zou
men weI willen zeggen, is het Vaderons wezenlijk het krachtigst, meestvermogend gebed. De « overlezer » van ziekten en
gebreken prevelt het aan het einde van zijn bezweringsformules; zijn patient bidt het mee en bad het reeds' den ganschen tijd dat de « overlezing » bezig was. Van huismiddeItjes'
en tooverkunstjes zonder tal moet het de uitwerking bezege-'
len .• Laten wij slechts dit Mne voorb'eeld aanhalen : beeft
(1) AMAAT jDOS: op.

cit., in VO Bie-Vaderons.
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de Luikerwaal eksteroogen kwijt te spelen, dan herhaalthij
driemaa1 in een adem tot een lijk, dat men naar 't kerkhof
draagt : «Ji t' fais pArt di mes aguesse» en gaat daarna
in eeo kerk vijf vaderanze:n en vijf weesgegroeten bidden
ter eere van God, de H. Maagd en Stc-Guerinette voor dezielerust van den doode (1). Wratten kan men wegwrijven
met wat spek ofeen doorgesneden ui (2). Het spek moet
begraven worden ; dan loopt menzonder omzien naar buis
en bidt er drie pater's en drie ave's. Ook de ajuinstukjes
gaan den grand in, terwijl men vijfmaal het Onze Vader en
den Weesgegroet herhaalt.
Overigens, de hooge heilige kracht die in het volksgeloof
eigen isaanhet «Paternoster »- blijkt overtuigend uit de
meeningdat de duivel het onmogeJijk zonder fouten kan
reciteeren.
De ingrijpende populariteit van het gebed des Heeren
laat zich eveneens nagaan ~an omdichtingen in de letterkunde. Meer dan eens immers werd het in de Iiteratuur uitgebreid of verwerkt.
Oit jaar van Dante-verheerlijking heeft natuurlijk de
herinnering aan de «Divina Commedia» opgefrischt en van
nieuws heeft men -het wondermooie, aangrijpende - « Paternoster» gelezen, dat de schimmen der hoogmoedigen aan-heften in den elfden zang van het Vagevuur : (3)(I) A. DE CoCK: Volksgeneesknride in Vlaanderen (Gent, 1891),
biz. 265.
(2) Eua.MoNsEOR: Le Folklore WaHon (Bmxelles, Ch. Rozezl.
biz. 29.
_ (3) DANTE ALIOHIERI: De OOddelijke Komedie. in Ndlsche terzinen
vertaald, Diet· verklaringen en gescliiedkundige aanteekeningen nopens
den dlchter door M' JOAN BOHI.. - Tweede lied: Het Vagevuur. ~
3~ druk(A'dam, 1894). biz. 139.
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«0, Ooze Vader! in de heemlen wonend,
Niet als beperkt,· maar als aan de eersteiingtm
Uws werks omhoog een grootre liefde toonend,
Uw llaam en macht zij in der schepsJen kringen
Door elk geroemd ; gelijk 't betaamt aan 't blaken
Vanuwe Hefde 't danklied toe te zingen.
De vrede van uw rijk moge ons genaken,
Want komt hiJ niet, dan kunnen we uit ons zelven,
Wat we ook beproeven, nooit tot hem geraken.
Gelijk uwe englen, in de lichtgewelven,
Hun wil 11 oH'ren bij 't Hosannah prijzen,
Zooook de mensch. Doe thans ook manna delven
Tot daaglijks.:h brood, dnar, zander zulke spijzen,
Elk in dit eenzaam oord terng moei freden,
Die 't meest zich afmat om fer kruin te - rijzen.
GeJijk wij ieder 't kwade, dat wij leden,
Vergevell, zoo vergeef ons in genade,
En sla geen acht op al wat wii misdeden.
Laat onze deugd, die licht in dwazen rade
Verflauwt, door d'ouden vijand niet bek.oren,
Maar hoed ons tegen hem, die drijftnaar 't kwade.

In onze Vlaamsche letterkunde na 1830 kregen wij van
de hand van Theodoor van Rijswijck (1811-1849)· een
.: Dichterlijke bespiegeling op het Onze Vader », verschenen
in 1842 en '43, « vol edele gedachten en krachtige gevoelens,
in prc.chtige gesmijdige taal weergegeven:t. Een echte omschrijving van hetgebed bezittenwij daarenboven in «De
Vaderons» door Prudens van Duyse (1804-1859), en zeer
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zeker heeft Victor de Meyere weI gedaan door dit Ienig
kinderstukje over te drukken in zijn bekendebIoemlezing uit
de «Gedichten» : (1)
Onze Vader in de hemelen,
Die uw scbepselszoo bemint,
Dat de worm, op ;t blad aan 't wemelen,
Oak een vader in u vindt j
Onze-Vader, die voor allen
Immer zoo .milddadig zijt,
Dat uw beilge naam van allen
Immer zij gebenedijd!
Oat u allen reeds hier loven
Met erkentelijk gemoed,
Evenals het ginder boven
leder biddende Engel doet.
Gij, die 't bloemetje wilt drenken.
En aan 't muschje voedsel biedt,
Wil ons daagJijksch brood oak· schenkeo,
En vergeet uw kleinen niet.
Alles wat ik heb misdreven,
Scheid het mii· genadig kwijt.
. Heer, ik wi! tot· vreugde ·Ieven
Van mijneouders t'allen tijd.
Laat me eens kamen, Albeboeder,
Miin gehoorzaamheid tot loon,
Met mijn vader en mijn maeder, .
In uw schoone bemelwoon.
(1) UitgaveOe Seyn-Verhoughstraete, Aalst; 1907. -

bl2:. 108.
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Nog in de laatste dagen bezorgdert ons de «Annalen
van O. L Vrouw vanhet H.Hart» (1 februari 1920) en
« De Christen Vrouw» (Januari-Februari1920) weer twee
nieuwe dichterlijke omwerkingen. Onderscheidenlijk zijn zij
van A. Cuppens en 'iran C. E. - De eetste heeft voor aanhef :
«0 Vader, Die ten heem'len woont.
Oeheiligd zij Uw naam,
. in eeuwigheid met roem gekroond
door al uw schepselen saam.

Het tweede laten wij hier voJgen om wille VI:I!11 den kunstigen sonnetvorm, waarin vervat werd dit« Onze Vader»'
Mijn Vader, onze Vader, die de hemel met
het zonnegloed doorgioeit van uw verheerlijkt wezen,
uw driemaa1 heilge naam zij eeuwig luid geprezen,
uw Wit weze ons in wei en wee een zachte wet.
(jeef ons uw' rijk van rust, en hoar ons zwak gebed
zegen de schaamle aar, op 't ruige land ge1ezen,
en laat de witte tarw',door liidenszuur gerezen,
tot levensbrood verworde, ons daaglijks voorgezet.
God, laat uw koel ontferme onze arme zielen drenken,
Vergeef ons, Vader, lijk we ook hen vergeving schenkel\.
die onverschillig 't best van 't bloedendharte namen.
Vergeef hen, die de schrei van liefde in smart niet boofen.
Weer tach van hen, van ons 't bedwelmend zoeJ bekoren,
en schut ons voor 't geweld van ruwer rampen. Amen.

Beide teksten kregen wij van den Z. E.Heer Jan BeerMeets, oncterpastoor te Sint-Jans-Molenbeek; die ongemeen
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beiang . heeft willen stellen in deze onze ,studie, waarvuor
wij hem· hier nogmaais onzen beieefdsten dank uitdrukken.
'Ook herinnerde hij ons aan -een muziekstuk «Onze Vader )"<loor H. Leenaerts, waaruit « onderdanige deemoed en ems:-tige vroomheid» melodisch spreken. Bovendien aan de «Korte
Uitbreiding van 't Gebed onzes Hee..en» in 1742 door Jan'
de Mane (1) gerijmd en medegebundeld in zijn «Hof- en
Mengeldichten» (Te Amsteldam, By Adriaan Wor, en de
Erve G. Onder de Linden, 1746).' Deze isn· statig klinkende
aiexandrijnen groot, dus te lang om thans te worden over,gedrukt. Toch willen wij zeggen dat er hier en daar een goed
vers in te vinden is, ~n in deze «uitbreiding» ten slotte al
,de woorden van het gebed zijn ingelascht.
Van beteekenis achten wij ze nochtans, daar het 't
'eenige gedicht van dezen aard is dat DOS persOOrilijk bekend
werd uit een vroeger tijdvak van onze letterkundige geschie,denis. Dat is opvallend, vermits wij zooveel lichter de hand
weten te leggen op omdichtingen van het « Ave Maria» (2).
De oud-Fransche poezie· echter biedt ons een «Patenostre
farsie» aan, waarin een fabliaux-dichter' aan de verzen van.
het «Onze Vader» rijkeJijk stichtelijke
satirische be-schouwingen heeft vastgeknoopt. Om de aardigheid en bij

en

(I ) Amsterdam lti96-1763, scheepskapitein, en na 1732 adsjstent
-van hetbestuur over den schouwburg. Schreef : Marcus Curtius;
Jacoba van Beieren; Heteeuwgetijde van den Arnst. schmiwburg j
Batavia; Het feest der liefde; Bespiegelingen over Gods wijsheid;
Eerezang' VOOl" de' Kaap de Goede Hoop,efl ten slot het bovengenoenide werk.
(2) Zie bv. drie «: goede bedinghen» van O. i.. Vroitw in de
of Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten uitgegeven door
Jhr. Mr. Napoleon de Pauw» (Gent, A. Siffer), Eetsteaflevering,
biz. 68-70-71-76-77-79.
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wijze vanproeve. mogen de eerste vier strofen hier volstaan.
~inds het geheel in een· vee! verspreiden «Recueil. de fabliaux» Iicht te bereiken is :

Pater noster doit chascun dire
ADieu et crier: Siaus douz site,
Gardez nos ames et nos cors j
Qui es in celis haut lit sus,
Tuconnois bien chascun ¥l jus
par dedeoz et par defors.

et

Sanctlficetur nomen tuum
Car it n'est nus, soit fame au hom,
S'a toi de cuer adv.eniat,
Qui i1 ne gaaint regnum iuum ;
S'il humelie cor suum,
Tu lui diras tantost : fiat.

Voluntas tua est moult droite ;
Le salu de chascun covoite
Aussi du povre comme du riche,

Sicut in celo et in terra,
Jei nus enz es ciex n'enterra
Qui Ie cuer ait aver ne chiche.·

Panem gardent trap Ii riche homme;
Nostrum ne lor lest prendre somme
Quar ades acroistre Ie vuelent ;
Anui ant cotidianum;
Bien se travaillent in vanum,
Qil it la mort rien n'en pueent.
-

.- -

-

-

-

-

-

-- -

(l

Metzoo'n veTS komen wij heel dicht bij de grens van
bet folklore-gebied. Trouwens, de volkskunde kan het « Ooze
Vader» niet onverschillig voorbijgaan.
(I) « Recueil

de fabliaux ~ (Paris; La Renaissance du livre), biz. 200.
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Want. men zal reeds hebben· opgemerkt, dathet gebed
des Heeren eigenlijk eenvoorredeen zeven deelenomval
en derhalvemeteen· vermeerdert .de voorbeelden van· het
cijfer 7 als heilig getal (l) ; doch ook onder de grappige
« wilde gebeden :. van onze Vlaamsche kinderen duikt het op.
Op de aanspraak « Pater noster» bouwen zij reeds een
komisch versje. In hun «. Kinderspel en Kinderlust in ZuidNederland », deel VIII, biz. 179 doen A. de Cock en Is. Teirlinck twee rijrnpjes aan de hand, onderscheidenlijkte Zingem
en te Denderleeuw afgeluisterd.:
.

.

Pater noster,
De paster smeet den koster,
AI over zijn hoofd,
.
Dat de broek van ziin gat schoof!
Pater noster,
Slaat denkoster
Op zijn hoofd!
Is . hij niet dood,
Smijt hem beneen de trappen,
Dat hij met zijn lippen ligt te klappen I

Te Mechelen rijmt men nog anders·:
Pater noster, evangelie,
Morgen gaan we rapen stelen.
Komt de boer, dan gaan we loopen;
Komt het meisen, dan loopen we op om' kousen ;
Komt de knecht, dan· springen we . in de grecht;
Komt er niemand niet, dan hebben we alonz' rapen
:voor niet.:

r

. (1) W. BAEKELMANS: Het djfer zeveri (Antwerpen, 1916), biz. 21.
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"Op dezelfde wijze goochelen onze kleuters ,met de voor'-rede van 't gebed in huneigen taa1. Bij het eerste paar:
woorden gaan zij, aan 't schertsen, b.v. te Herdersem :',
Onze Vader
, Viel in 't water, ,
Sinte-Peeter mee zijn schuit,
Haalde er Onze Vader uit.

, Van dit rijrnpje vermeldt het laatstgenoemde werk dan
-nog varianten uit Godsenhoven, Denderleeuw en Beringen ,( 1).
Aan den anderen kant dient de heele aanspraakregel
op zijn beurt als uitgangspunt van een .derde- soort van
-« wild gebed». In Mechelen hoort men aldus
Onze Vader, die' in de hemelen zijt,
Ueef me 'nen briterham, dat 'k er in ,bijt ;
Mijn moeder is zoo goed,
dat ze er wat bater op doet.,
Mijn vader is zoo kwaad,
dat hij hem uit mjj n handen slaat

En deze Jezing treft men niet aan onder den rijken oogst
-varianten, die de Cock en Teirlinck wei opgeven voor de
meest uit elkaar Jiggende gewestenvan Vlaanderen (2) ..
Hier komt de « Vaderons der zatlappen :t van, pas,- welke
-in het land van Waas wei eens wordt uitgehaald ':

(1) BIz. 179.

(2) Biz. 171-176.
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« Onze· Vader die in al de herbergen zijt, geheiligd is de bittereen .de klare, laat ons toekomen den genever, geef ons heden ORzeb,
dagelijkschen druppel, en vergeef ons onze schulden die wij in.
de herbergen staan hebben,. gelijk wij vergeven aan de bazin die·
ons slechten drank verkocht, en leid ons niet in de kroegskens._
maar verlos ons altijd van de leege glazen. Vat van genever, vol
van spiritus, wij zijn met u, gebenedijd is 't dtroentje, en gebene--·
dijd is de vreugd van 't fieschken, heilig genevervat. moeder der zatiappen, nu en in de Iltlr als wij aan 't zuipen zijn,. (I).

Veel merkwaardiger is even wei de rol van het «Onze
Vader Jo in de volksverhalen. Wij voor ons kennen er· zoo
vier : een Vlaamsch. de andere in 't Duitsch - en deze vier
bezitten ten minste een diepere beteekenis ... 'Op de uitzon..;.
derlijke verhevenheid, op de heiligheid van het· beknopte
gebed leggeD zij aan den eenen kant den nadruk ; aan den
anderen kant geven zij het middel op om zelfs aan de domsten onder de domsten het «Pater noster» te leereD.
Wellicht komt dit minder uit in dit eerste van het bedoelde viertal, «Van den Abt en den Boer Jo, dat Kanunnik
Am. Joos onder zijn bekende reeks «Vertelsels van het:
Vlaamsche volk» vermeldt (2).
Wij hooren erin dat een heilige abt tepaard· op reis
was en een eenvoUdigen boer· ontmoette. Op een gegeven
'oogenblik verlangt deze te weten van den geestelijke wathij meest verzoekt in zijn gebed en het antwoord luidt ; «De
genade om zander verstrooinis te kunnen bidden ». Dan vervoigt het verhaal :
- Hoe I riep de boer verwonderd uit, kUnt gij, een.
(1) AMAAT

loos: op. cit., biz. 684, in vO·Vaderons.

m Biz. 72, n' 42.

BiJ HET «QNZE VADER».

429

heilig man, niet zonder verstrooien'jsse bidden !... _Weir dat
vind ik in 't geheel niet moeilijk
- Vriend, antwoordde de abt, de zaak is nog zoo darri ggemakkelijk niet. Maar laat ons eens zien ... Als gij'nen
vaderons bidden kunt zander verstrooidte zijn, dan- geef ik
u mijn peerd.
- Aangenomen, juichte de boer en begost : Onze Va-der die in dehemelen zijL. En vergeef ons onzesehulden ...
Hier bleef de boer wat staan.
- Eerweerde, vroeg hij, krijg ik er dan ook den zadel'
bij ? ...
- Ziet gij, vriend, zei de abt, dat het niet gemakkelijk
is.
De kloosterling reed al lachende voort en de boer' keel<hem gansch beteuterd achterna. »
Wordt hierin niets naders over het Vaderons aJs zoO-danig ten gehoore gebracht, toch is het treffend een bewijs
van de populariteit en van de_ algemeene bekendheid er van.
Men gewaagt van bidden ; de abt moet een gebed doen opzeggen en als vanzelfs geeft hij het «Paternoster» aan ':
twijfel dat de « eenvoudige;to boer 't niet kennen zou, voelt
men uitgesloten en voor 't overige, mocht de proef noch
moeilijk noeh lang vallen. En is het Vaderons niet hef waardigste, nuttigste en kortste gebed ?
Pauli(l) in zijn « Schimpfund Ernst », besluit met deze
(1) Johannes Pauli (1455-na 1530) uit Joodsche ouders geboren,
heetle waarschijnlijk Pfedersheimer; hij bekeerde zich op jeugdigen
ouderdom, werd meester der vrije kunsten, trad in de Franciskaner
orde en oogstte grooten roem als prediker. Hij stieri ais « Lesemeister,.
in -het klooster te 'rhann.Zijn voornaamste werk «Schimpf undErnst'» werd. hI 1519 geschreven en in 1522 voor 'teerst gedrukt_
Het bevat 693 verhaaltjes.
'
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bepaling zijn verhaal van de vrouw, die dagelijks geknield.
hetVaderons in een kerk kwam bidden. Vrome traneo ween':"'
ode zij daarbij, die eenduif oppikte. AIleen, andere gebeden
kon de vrouw niet zoo schoon bidden en dankwam ook de '
'Vogel niet rondom haar vliegen (1).
Eine Frau betet das Vaterunser.
Eine Frau lag aile Tage hinten in der Kirche auf ihren,
Kaien und betete und 'Yeinte vor Andacht. Nun war ein heiIiger BischOf eben auf dem Lettner, der sah, wieeine Taube
ikam und ihre Tranen auflas, und darnach wieder wegflog.
Der Bischof ging einmal zu ihr und fragte sie, was sie bete,
dasz sie· dazu weine, und sagte ihr von der Taube. Die Frau
sprach : «Ich kann nichts beten als da.s Vaterunser.» Der Bischof sprach : «K5nntet Ihr denn erst den Psalter
beten und die schOnen Psalmen' darin, so wiirdet ihr noch
andlchtiger werden ». - Die Frau lernte es; aber die Tranen wollten nieht mehr kommen. Da sah der Bischof auch
, die Taube nicht mehr und sprach' zu der' Frau, sie sollte
das Vaterunser wieder beten. Die Frau betete es wieder;
<fa kam ihr das Weinen wieder und die Taube auch. Darum'
ist das Vaterunser das wiirdi gste, niitzlichste und kiirzeste
Gebet. »
In datzelfde boek «Schimpf und Ernst» lascht Pauli
een vertelling in, hoe het «RequieScat in pace,. van den
pri'ester bevonden wordt zw~arder te wegen dan 200 gul(1) "Deutsche Volksschwanke des 16. Jahrhunderts» ausgew.ahlt 11. berausgegeben' von Joseph Weigert ' (jos.KOsel, MUnchen,_
1909), bIz. 72.

BIJ HET« ONZE VADER;..

431

dens (I), en in' een wondersprookje elders bJijkt het« Ver~
gelde't u God! » zoo'n gewich't te· hebben dat niemand het
opheffen kon (2).· Heel en al op dezelfde Iijn· kan· men. ook
betrekkeJijk het Vaderons een verhaaltje plaatsen, dat de
Strassburger Martin Montanus (3) mededeelt in zijn oudste
verzameling grappen, Jegenden, sprookjes en raadsels :
«Der andere Teil der Gartengesellschaft» (1557). Daarin
gaat een arme man 'naar de markt met een zonderiinge koopwaar : viji vaderonzen die zijn vrouw in een vleeschzak
heeft geheden ! Hij blijft er natuurlijk mee zitten !
« So lange sasz er da, bis es die Metzger in der Stadt
Mrten. Da kamen nun die Metzger, die ziemlich gute Spottvbgel sind, auf den Markt und fragten ihn, was· er fei! hatte.
Sie erhieltendie Antwort : «lch habe flinf Vaterunser ~1 :..
~. Ein Metzger sprach : «Wohlan, ich will dir soviet Fleisch'
fur dein Sa.cklein geben, als es· schwer ist ». ~ Der Bauer
war damit zufrieden und ging mit ihm zur Fleischbank. Der
Metzger legte das S§.cklein auf die eine Schiissel Ulid fing an"
Fleisch auf die andere Schiissel zu legen, zUerst zwei Pfund,
dann vier Pfund. In Summa, er iegte bis zu einem Zentner
Fleisch darauf, es wollte aber das Stlcklein nicht hinwiegen.
Er nahm alles Gewicht, das er hatte und legte es auf; das
SAcklein war schwerer.Zuietst, da er nicht Gewicht genug
hatte, gab .er dem Bauern. sein .Sa.cklein voll Fleisch und
Jiesz ihn hinziehen.»
(1) Cf. nT 465.
(2) REISER: Sagen des Allgaus, 1,328.
(3), MARTINUS MONTANUS :1537 ?,- 1566?schreef twee verzame·

zamelingen-c Schwanke ~ :
.
. «; Der anciflre Teil der Gartengeseilschaft • tpe.t 118stukjes en cDer
Wegkiirzer. (1558) met nog 42 nummers.
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Nogmaals zitten wij bij Pauli aan (1) omhet onover~
troffen middel te leeren, dat zeUs bij de alIerdomsten bet
Vaderons -er zou in kri jgen. Het luidt -aardig -genoeg om het
in zijn geheeJ over te nemen !
Einer ~emt das Vaterunser beim Komausleihen.
Es war ein reicher Mann, der beichtete; da fragteihn
-der Beichtvater, ob er auch beten kbnnte. Er sprach : «Nein;
ich habe oft probiert, es zu lemen, aber nie lernen kOnnen it;
--:- Der Beichtvater sprach : «Konnt Ihr lesen und _schrei"':'
ben? » - Er sprach : «Nein ». ~ Der Beichtvater sprach:
«Wie konnt Ihr denn behalten, wenn Ihr Korn und Geld
ieihet? » - Er sprach : «Daskann kh wohl- behalten :t,
-- Der Beichtvater sprach : «WoB t lhr als Busze haben,
den_ armen Leuten Korn zu leihen, wenn sie es auch nach
"der Ernte bezahlen?» - Er sprach : «Ja, das will ich
gerne tun ».
Der Beichtvater schickte ihm einenarmen Mann, den
er nicht kannte. Dieser Mann kam zu ihm und sprach :
«Euer Beichtvater hat mich zu Euch geschickt, Ihr solltet
-mir zwei Sester Kornleihen ». - Der reiche Mann sprach :
«Wie heiszt du ? » -- Er sprach : « Ich heisze Vaterunser it:
~ Oer reiche Mann sprach ; «Von welchem Geschledtte
bist du ?» -:- Er sprach : «111 den Himmeln heiszt meitt
'Geschlecht ».
Nach acht Tagen schickte der Beichtvater einen andern
armen Mann zu ihm, der sollte sich -nennen : «Geheiligt
werde dein Name» von dem Geschlechte «Zukomme tins
dein Reich ». Oer reiche Mann merkte sich die Namen. Da
der Beichtvater meinte, er k6nnte die Namen, schickte er
'einen andern- armen Ma~n hin, der, nannte sich : «Dein
--(1) JosEPH WEiGERT: Op. cit., bIz. 73.
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Wi1Ie geschehe» von dem Oeschlechte «Auf Erden wie in
dem Himmel» - und also durchaushin.
Oarnach kam der Beichtvater zu ihm und fragte ihn,
ob er dasKorn ausgeliehen hatte. - Er spraeh : «Ja ». - .
Der Beichtvater sprach : «Wie heiszen die Namen ?» Er sprach : «Der Erste heiszt· Vaterunser von dem Geschlechte : in den Himmeln. Oer andere heiszt : Geheiligt
werde dein Name, von dem Geschlechte : Zukomme uns
dein Reich und also durchaushin ». - Da lachte der Beichtvater. - 'Er sprach : «Herr, warum lachtet Ihr .?» - Oer
Beichtvater sprach : «Darum, dasz Ihr jetzt beten kanol
und nennet blosz die Namen ». ~- Da war der reiche Mann
frob und schenkte den armeo Leuteo das geliehene Korn
und schenkte dem Beichtvater eineo Rock.»
't IS best mogeJijk, dat de stof van dit vertelsel niet
ganseh onbekend voorkomt. Zij werd immers nog niet langer dan een eeuw gel eden verwerkt in een lustig Franseh
gedicht van Pierre Capelle, die - geboreo te Montauban
in 1772 of '75 en gestorven te Batignolles in 1851, naeerst
boekhandelaar en later « inspecteur de la librairie» te zijn
geweest --:- op de eerste plaats zijn naam heeft gehecht aan
den «Caveau moderne », welken hij in 1806 inrichtte op depuinen van den vroegeren «Caveau »van Panard en waarvan hij de Jiedjes uitgaf, mede «La clef du Caveau », een
Verzameling van meer dan twee duizend stukjes. Enkele
daarurt verwierven eenigen roem,' en ook dit :
Gros OU'iHot, Bas-Norrtland. ignorent par nature
Et berger parbesotlil,
[Yapprendre son Pater n~avait jamais pris SOiD.
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cMaJs, trois fois sottecreature 1
Lui dit un jour son bon cure,
Aurais-tu done eofin jure
De ne point prier Dieu? Malheureilx lAme Impure I
Reponds·moi, que dois-je en conclure?
- Prier Dieu, je Ie voulons bien;
- Mais je n'avons jamais su lire.
- Je vais fenseigner un moyen_
- Ah I jarni! vous n'avez qu' dire.
- 11 faut donner a tes moutoIis ••• , .
- Quoi? - Les mots du Pater pour noms •
..,.. Oui, monsieur Ie cural. - Tu con~ois man idee?
- Oh! qu'oui! - Ce grand cornu s'appelera Pater ,Cet autre, gros et gras, nosier;
Ce tout petit, qui es .... J'entends, rien n'est plus simple qu'~;
Et pis ma'sceur sait lire; elle m'enseignera ....
- « C'est bon ....• , Au bout de six semaines,
Le cure I'ape~oit conduisant ses moutons.
« Ah I voyons, lui dit·i1, puisque tu les ramimes,
Si tu sais ton Pater .... ..;. Si je Ie sais! je I'esperons;
Allais, monsieur l'curai, ~ n'est point difficile ;
1'les appelons si ben qu'on ditait que je lis.
- Voyons. - Pater! nosier t. - Bien. - Qui es? in ccelis?
Nomen? tuum / ad!•... - Imbecile I
Et sanctificetur? - Ah I jami, c'estben vrai!
1'ons tout not' Pater dans Ia manche ;
Mais sanctificetur, mon'bon monsieur i'eurai,
Le loup me l'a eroquai dimanehe ~.

a

Men constateert aan 't slot van dit gedicht no~' ~en
tweede volksche element,· dat ook bij de Vlamingen populair
is. Ten bewijze hoeven we slechts te herinneren aan· het
. algemeen bekend vertelsel over de plechtigheid op Pinksterdag in een kerk. De pastoor had de· nederdaling van den
H. Geest over de Apostelen aanschouwelijk willen doen voor:stellen. Daarom zat zijn koster met eeo sneeuwwitte duif
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gereed op den kerkzolder. Aan heteil,1de van . . het sermoon
Tiep de priester uit : «Buigt 'het' hoofd, want de H. Geest
gaat over ,unecierdalen 1 »Doch do.or Ilet valluik liet de
koster zich hOOTen:« Neen, meneer pastoor; want" uw kat
is er mee gaan loopen ».
Het gedicht van Capelle is binnenieders bereik gebracht
door den overdrUk: in de « Grande Encyclopedie du 1ge sU'!cle » van Larousse, welke in verbo .« Pater» 'een belangwekkend artikel ten. beste geeft. Daar ook vanden wij een vers,
van den· goed bekenden kiriderdichter . . Louis Ratisbonne
( 1827-1 gOO), - Het steekt niet af tegen de reeds venn elde·
anecdoten over het Vaderons en wij houden ons dus over:tuigd, dat men er vrede mee hebben zal het hier tot besluit
te zien aanhalen :
On ne s'arrete pas en disant sa priere,
Voyons, ne reste pas cette fois en arriere;
Recommence avec -moi Ie «Pater» et dis bien ;
Oonnez-nous. -- Oonnez-nous ... Le painquotidien.
-'- Le pain ... _. Eh bien! encore! Pourquoi done
[eette pause?'
Et pourquoi marmotter tout bas
De ces mots que je n'entends pas?
-Chere maman. voici la chose :
Je priais Ie bon Dieu, car Ie pain, c'est bien sec,
De nousdonner toujours un peu de beurre avec.

1920.

Dr ROBERT FONCKE.

SINT C<ECILIA,

I, - Op de aarde.
'n BoerengiJde viert met scbetterdeun
en marcia
Haar hoogverheven patronesse Sint
Crecllia.
Gelijk nen vloeren tipzak steekt voorop
de purpren vaan,
en rinkt en vonkt van eeregoud terwijl
de mannen gaan.
Hun kopren kunste dreunt met sterke stem
en vromen zin,
Met al hun boerenovertulglng en
hun trots erin.

Om prijs blaast elke speieman nen deun
den hemel toe :
De houterige klarettisten met
hunne oogen toe j

SINT CABCIUA

De vette bromtrompetters blozend lijk
'n kole vier;
De horenblazers pereloogend naat
't muziekpapiet.
Hun nagelschoenen stampen met geweld
de dubbelmaat,
Terwijl 'n smedersgast op den trombal
de rythmus slaat.
En speiend vol verteedering.: • Waar kan
. men beter zijn ,.
Stapt beel de stoet naar 't oude gildenhnis
en naar 't festijn .

.II. - In den Hemel.
Vandaag steekt al het jonge hemelvolk
de koppen saam,
En roott Sint Pieters fluitenwinkel en
z'n harpenkraam.
En trekt in bonten stoet met feestorkest
en jubelkoor,
De blauw- en blankgebloemde hovekens
des hemels door.
'n Amor-ventje stapt vooraan, en pijpt
den doedelzak,
En al zijn maatjes wuiven, wijl hij speelt
nen lauwertak.
Schaimeien en violen neuren stil
'n landsch gebed,
.En zoetjes ronken unisono pauk
en scbtliftrompet. -
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SIN" CAECILIA
Ooch hoven aVt gevedelen bet bHj .
Alhiluja,
Klinkt leotelferScbde held ere stemme van
Crecilia .
. Verdiept in 't beilig sehriftstaptbier en daaT
langsheeo de baan,
'n griekscbe of 'nlatijnSche vader met
'n kooTkap aan .
. En wroetlend metz'n,eeite vingers in
z'n kr6ezelbaard,
Kijkt d'oude wijze lachend op en groef
de feestevaart.

III. - Tusschen Heme! en Aarde.
Vereenzaamd op z'n studiekamer zit
'n jong 'poeet,
Het hooM vol zoete dicbtersdToomen en
vol druppels zweet.
Z'n oog kiJkt star en dolbegeesterd naar
'n minnedicbt,
Oat, afgewerkt ten deele, vlak voor hem
op tafe] llgt.
Z'n muze wll Diet mee en stribbelt, en
z'n lange baar
Hangt wild dooreen geJijk de mane van
nen worsteJaar.
Doch plotsJing valt hij weer aan 't schrijven 0t>
bet witte blad,
Aisol hij klank en stof te veel en tijd
te weinig had,
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't Is of hjj in z'npoetieke vaaet
door niets gestt:lit
langs. hooge wolken zweefde aHoklend, op
'n goden luit.
En hooger stijgthij altijd hooger, op
nen tooverwiek,
En zingt z'n nooit-begrepenhartstocht uit
in traan-Iyriek.
Al blozend sluit hij 't rijmdicht met 'n schoon

fantazia,
En schrijft bedaard destemmige opdracht.: c Aan
Crecilia .,

22 November.

C.

LINDEMANS.

HEN NlBUW UBD OP BEN OUDE WIJS.

Aaa Mejuffrouw M. E. 8elpaJre.

Door de wazig-tullen gordijntjes regende het speelsche·
zonnestraaltjes binnen, die tot 'n gulden lichtplas neerleekten
op den bont-bebloemden vloer. De teere uchtendklaarte die
door het plaatsje roosde rijpte aan tot blij-Iichtenden zonne-"
glans, die de lucht vol fijn-gouden poeiering stoof. En Lientje·
sliep' al maar door, het verwarde krulhoofdje vernesteld in
de schuimende reinheid van. het blanke kussen. Ze sliep,
zonder zich te bekom01eren am het heerlijke van dien aan-·
warmenden lente01orgen. Maar een schalksch straaltje kwam
het blozende snuitje kitteien, kittelde tot de oogleden aan
't trill en gingen en schuw openpinkten ... Met kleine, slaap-.
Dogjes keek Lientje rand.
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Wat 'n heerlijk lenteweertje! En ineens, klaar-duidelijk
boorde door haar doezeligen gedachtengang, warm en stra;....
lend als 03.1 dien zonneglans, het beset vande blije werkelijkheid: dat ze nu nooit meer naarhet gesticht terug moest,
nooit meer. Wat heerIijk ! Wat 'n schattige. tante Liza, die
haar nit dat ieeJijke konde weeshuis was komen halen om
haar in dit zonnig-blije nestje te brengen ! Oat was nag al
eens '0 verrassing geweest, dat plotse· besluit van tante dat
zoo onverwacht den eentonigen sleur van haar saaiegestichtsleven was komen breken. Wat was dat toch 'n vervelend lange sleep geweest van allen-dezelfde-dagen, met hun
tot in de kleinste bizonderheden afgemeten en geregelde
bezigheden ... En dat ze dat nog vier volle jaren - ze was:
er pas zeventien nu . . . . .:. nog vier volle jareD had moeten volhoudeD, indieD tante niet dien gelukkigen inval had gekregen
haar nichtje bij zich te nemen. Ze had zich nooit thuis gevoeJd in dat akelig-koude gebouw. Het jolig-jonge van haar
woelige, luidruchtig-vrooJijke natuur was altijd geweest als
'n tocht-winderige stormlucht in die kalme atmosfeer van
gezapig nonnekens-gedoe. En wat al straffen . en eindlooze·
vermaningen waren er haar niet ten dee! gevallen 1
Oeh kom, ze zou er maar niet meer aan denken. Dat
was al voorbij nu, en voor goed. Dat ze Hever eens kijken
-ging hoe het er daarbuiten. uitzag. Met' 'n wilden sprong
bonsde ze op den vloer, Jiep het raam openrukken. En ope ens
stand ze met. knippend-kleine oogen in den vollen, warrngonden zonneglans, die geweldig binnengulpte en zich in
een bevende lichtwolk om baar heen sloot. Wat 'n heerlijkheid daarbuiten ! Met de hand· we rend het straffe Iicht keek
ze gulzig toe, haar oogen vol van de schelle kleuren, die
vinnigglansden in hun tuintje. Wat stonden ze daaraan-
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lachend, die ·twee witte huizekens, verloren tusschen de groenigheid der breed-uitgewaaierde kastanjeboomen. Verder
lagen frisch-groen de -weilanden met er langs de forsch . .
gestamde eiken- In zacht. . wentelende dubbellijnreiend tangs
de blekkerende vaart·; en daarover,in wijdebuiging, eind;laos blauw,de puure uchtend heme!.
I Lientje voelde zich zoo· prettiggestemd ! Een warme,
hooggestemde blijheid juichtein haar. Ze hadde wei willen
neerknielen en danken am al die heerlijkheid am haar heen.
Voorovergebogen in het raam waarrond de wilde wingerd
zijnteer-groene loaf liet opranken bleef ze staan kijken met
dankbaar bewonderende oogen naar· hun tuintje dat was
als een kleurig lenteschHderijke in de· witte omlijsting der
gekalkte muren. De takken van de syringenstruiken bogen
onder den last van de dikke trossen, die zwaar wogen op
hetgroen, het kromme pereJaarken stak een weelde op van
witte bloemekens en het rilde perzikboompje stand rozigbesneeuwd. Enalom lag het bepereld. met frissche waterdroppel-s van den zoelen lenteregen "dat het vonkte en flonkerde in grillige kleurentinteling.
Lientje kreeg lust am buiten te loopen en te gaan genieten van al die zan en al die bloemen.: zebegon met
koortsige haast aan haar opschik. Een vooiske schoot los
in haar, ze zong het zachtjes terwijl ze met vlugge vingeren
haar blonde haar vlechtte. Ze was. erg lief zoo, met het
zonneke over haar krullen, over haar. blozende gezichtje, in
de blij-blauwe oogen. ~.
Even opkijken in den spiegel. Ooed zoo. Nu maar vlug
naar beneden. Met rappe voetj es tripte ze de trappen a1. In
.den -gang kwam Mirza haar tegengehuppeld, wipte blij-keffend langshaar op. Z~ boog zith naar hem toe, streelde zijn

o
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zijig-zachte pelsjeen gafhem in de gauwte een kus op het
tipje van zijn vochtig snoetje. Lientje gevoelde wat wroeging
omdat ze vroeger zoo dikwijls bij tante's bezoeken hem in 't
geniepeen paar nijdige stompen had toegediend. Ze had
tante altijd verdaeht haar hondje dichter aan het hart te
dragen dan haar ouderlooze nichtje ... En nu wilde ze aldie
heimelijk-toegediende schoppen vergoeden door streelingen
en troetelwoordjes, en Mirza, die· gelukkig geen wrokkig
hondje was, vergaf haar aanstonds alles en uitte zijn blijdschap over deze verzoening in het vroolijk kwispelen· van
zijn pluimstaartje en 'n· heele vracht uitbundig-harteJijke
Jikjes.
Uit de keuken kwam een lekkere koffiegeur gewandeld, .
die Lientje deed honger krijgen, en zingend draafde ze den
gang door.·
- «Eh, wat 'n leven », bekijfde tante .
. Maar Lientje wipte haar wild am den hals, kuste haar
op beide wangen dat het klapte :
. - «Tante, ik heb gesJapen gelijk een prinses in dat
schoone kamerken I Oe zijt 'nen sehat, 'nen engel. .. »
- «ja, ja, 't is al goed », bronide tante. «Ga maar
gauw aan tafel zitten.» .
Mirza kreeg een stoel tusschen tante en Lientje in en
zat nu· rechtop met opgestoken oortjes en verlangend-blinkende oogjes op uitkijk naar lekkere beetjes. Mirza was 'n
echt verwend hondje. Hij had 'n biezen mandje met 'n mollig
kussen in, waar hij. meestal toch maar minachtend opneerkeek, -want op tante's schoot was het nag heel wat beter ,
Mirza kreeg. koekjes en klontjes. Mirza had 'n schoon roze
strikje aan zijn halsbandals hij met tante uit wandelen ging.

~
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-en Mirza's minste grilletjes en willetjes werden op staanden
voet vervuld.
- « 't Is zoo'n schattig hondje », bewonderde tante in
-verteedering over zijn koppeken strijkend. «En verstandig,
<lat kunt ge niet gelooven. 't Is maar juist de spraak die
hem ontbreekt. »
Lientje knikte bevestigend op alles wat tante zei, ter~_
wijl ze smakelijk in haar _boterham hapte.
«En dan, van af hij zijn pootje gebroken heeft
weet ik maar eerst goed hoeveel ik van het hondje houd.»
« Onder 'n gerij geraakt, tante », belangstelde
:Lientje.
«NeeD, kind. Och ja, dat weet gij nog niet. Dat
is'n heeJe historie ! -Ik zal u dat eens vertellen. Oe moet
weten hiernaast woont madameke Kerrnans, 'n weduwe, met
-haar zoon. Welnu die mensehen hebben 'n kat, 'n leelijk,
valsch be est, neen, ik weet niet hoe ze zoo jets in huis
-willen houden. Nu, op zekeren dag krijgt onze Mirza de
'poes in 't oog. Mirza, die van die kat al zoo weiDig moet
hebben als ik begint te blaffeD, te blaffen, poes zet 'nen
-hoogen rug, proest, blaast 'lijk 'n bezetene, en ineens rrrrt ...
:zij weg '!ijk 'nen pijl uit 'nen boog, recht het huis van
Madameke Kermans binnen, en Mirza er aehter. Nu, ik moest
er eens am laehen en -ik dacht bij mijn eigen : hij zal wei
gauw terug zjjn. Ik laat de deur op een .kier, wandel den
gang door, mijn hofke in ... Ja maar! nu komt het schoone
-van de historie t Achter den muur hoar ik Mirza keffend
,achter de blazende poes jagen, en daartusschen madameke
Kermans' stem :
~ « Diezeke lief, nu heeft die leelijken hand ons poes
gebeten. Deh God zie ze bloeden, arm poezeminneke ... »
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En toen began ze tegen Mirza. - «Leelijke, vuilen
hond, schobbejak, deugeniet... ge moest op staanden voet
do,od oeervallen », en wat weet ik nog allemaal. - «Zeg,
madameke::t, roep ik, «proficiat voor al die schoone woorden zune ». En ineens hoor ik Mirza erbarmelijk janken, 'k
zie iets over 't muurke vliegen, roef, den, grond op ... « Daar hebt ge uwen lekkeren hond », roept ze" en waarlijk,
"t was Mirza!
- «Nee! taot I ::t
- «Zeker, kind. Onze Mirza, die ze zoo maar over
't muurke gooide ! »
- «Maar, dat is schand ! »
- « Zeker is dat schand ! 't Arme beestje ! Dch, toen
hebik toch in onrust gezeten, de vOlgende dagen ! Hij lag
daar zoo miserahel met zijn pootje ingewonden... Kunt gij
u dat nu voorstellen dat er menschen zoo hard kunneD zijn voor beesten ? Zoo maar, 'nen hond over 'n muor
gooien, precies of het 'nen steen is. Ma'ar' zie, ,had ik Mirza
moeten verliezen, ik zou die JeeJijke kat levend gevild hebben. Oa' '8 waar, zulle! Ik zou razend geweest zijn. En
ge moet niet denken dat ik tegen die van hiernaast nag 'n
woord zou spreken. Ais ik ze ergens ontmoet, 'k draai simpel
mijn hoofd am ... »
' - « Oroot geJijk, tante, zoo'n slechte menschen ! »
- «'k Had anders gemeend dat ze zouden gaan verhuizen met dat Jan, - dat is de zaon, die is' zoo wat een
jaar of een, twee-en-twintig, - met dat die onderwijzer
benoemd is in de stad. Maar ze blijven toch maar stillekens
zitten. Nu, mij kan het niet schelen, moet hij maar weten
.als hij aile dagen een half uur ver wi! loopen... Oenoeg
'geE!ten, Lientje ? Wandel dan maar wat den hof in met
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Mirza, vandaag is het nog kermis, maar morgen flink aan
het· werk he I »
Dat Iiet Lientje zichgeen tweemaal zeggen ! Verheugd
Hep ze buiten, danste de paadjes door terwijl Mirza voor
haar opholde en zich spartelend in het vochtige gras rolde.
Lientje voelde zich dronken van al die zonne-weelde. Ze
had lust am het uittejubelen in een helmend vreugdelied. Ze
Hep naar den ouden syringenstruik, achter tegen den muur,
klauterde 'lijk 'n kwa-jongen langs den knoestig-zwaren
starn, wipte op het muurtje. Ze zat lekker hoog zoo, tusschen
de vochtige, geurende bloemen in.
He, wat was dat daar naast tegen den muur ? .. 'n WeIige, bruine haarbos, de blauwe rook van een pijp ... Zeker
de onderwijzer !
, En een inval grappigend door haar. hoofdje greep ze
een grooten tak naast haar, boog hem over 't mllllrtje,
schlldde wild dat de waterperels als een jongen regen neerdritsten. De rustige rooker wipte grommend recht, schudde
de droppels van zich af,' blikte verstoord omhoog ... Maar
zijn gelaat verzachtte plots naar een glimlach, en, in verwonderd-opkijken naar dat guitig-Iieve gezichtje tusschen
de syringentakken in, groette hij het meisje.
Maar Lientje plantte uitdagend haar duim tegen haar
neusje, de vingeren wijd uitgespreid ...
Toen Iiet ze zich Vlllg naar beneden gJijden en schaterde
het uit in een perelenden lach, die uiteenviel in de lauwe
lucht als een gerinkel van zilver.
--0-

Lientje geraakte het gauw gewoon in haar nieuwe omgeving. De bekoorJijkheid van hare levenslustige, frissche
jeugd vervroolijkte het stille huisje en hare genegenheid
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bloeide op in allerlei kleine dienstjes, .die tante streelden.
Lientje beredderde heel het kleine huishouden, en ,daar,.
bij vond ze nag tijd genoeg om fijn borduurwerk te maken
voor een winkel in de stad waardoor ze nag. een aardig
centje bijverdiende. En zoo zaten ze dan's namiddags met
zijn beidjes in het frisch-schaduwige tUintje, tante met haar
onafscheidbaar breiwerk en Lientje, gebogen over de strakgespannen zijde, wijl haar vlugge naald glanzend de smaak-:vol-geharmonieerde tinten optooverde en he! werd als een
blij-kleurig brokje, weggenomen uit die zonnige lenteweeld~
am haar heen.
En tegen den avond, als het vinnige gekleur van het
hofje, heel zaeht in weeke tinten uitdroomde ontlook er achter het muurke, in den tuin daamaast, wonder-zoete viool':"
zang. De eerste maal had Lientje in bewonderend-opkijken
geluisterd naar die warm-aanzwellende toonen, die de lucht
vol muziek hingen, en tante gevraagd wie het tach was die
zoo schoon speelde. Schoon speelde ! Neen maar, hoe' kOij
ze zoo iets zeggen! Jan schoon spelen I Dat bewees dat
ze niet veel van muziek kende. Lientje had niets gezegd op
tante's meening, die wat al te duidelijk denpersoonlijken
wrok verried, vreezend dat ze dan in het vervolg oiet meer
luisteren mocht. Den vOlgenden dag had ze niets laten merken,· had net gedaan of ze het niet eens hoorde, maar, gebogen over haar werk had ze tach zitten luisteren in stille
verrukking, hoe de vinal het uitweende in 'n vollen, hartstochtelijken zang, die heerlijk openging in de wijde avond,:"
kalmte. En dat werd nu voor Lientje. den aangenaamsten
stond van heel den dag, dien waarze naar verlangde. iij
de zonnige morgenuren, dien welke wdndere droomen om
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haar been weefde als de avond vredig blauwde over de wittehuizekens.
Eens in de week, 's. Zaterdags namiddags, ging Lientje
naar de stad om het gedane werk at te leveren in haar winkel
en weer nieuw werk voor de volgende week bij te halen.
Lientje vond het wei aangenaam die wandelingen naar de
stad. Zoo heel aileen mogen uitloopen, naar willekeur dit of
dat wegelke inslaan, en al maar in vrijheid genieten van den
zonnigen buiten, ziJ die vroeger anders niets gekend had
dan het in rang-uit-wandelert gaan, netjes twee aan twee,.
met deftige, gelijke stappen.
Maar op 'nen goeden Zaterdagnamiddag was de wandeling toch niet erg aangenaam. Oet! zoo war'm ! Ge kondtbijna niet ademen. 't Was net een weer om te gaan lui
neerliggen, ergens in de schaduw van een boom. Ais daar'
maar geen onweer van kwam ! la, in den winkel waar ze,
blozend 'lijk een krieksken kwam binnengehijgd waren z'er'
bepaald zeker van : het ZOU duchtig gaan .donderen ! Dan
was het weIhet beste zich te haasten om nog bijtijds thllis:
te geraken. Maar vlllg haar pakje klaar gemaakt. Zoo. Was
alles netjes bijeen nu? lou ze zich maar niet meer ophouden, he. Ot ze een regenscherm Wall? 0, met genoegen,
dat was toch altijd zekerder.
Met rappe voetjes liep Lientje de stille straten door.,
Vlug klik-klakten haar rasse schreden tegen de huizen op,
waarover strak en zwaar een grauw-effen heme! spande.
Ze vorderde flink : daar waren reeds de stadswallen. Maar
nu ZOll het erger zijn als het onweerhaar verraste : de
huizen waren maar dungezaaid op haar terugweg, en ze
moest zoo eens verplicht zijn te gaan schuilen. Oeh 'kom~
ze zou nag wei bijtijds thuis geraken.
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. Vaal-bes toven en roerloos strekte hetlandschap rond
haar en· 'n drukkend-benauwende hitte hing· te trilleD. In de
flauw-bezonde dagklaarte. Hoor 1. .. _Wat 'n gerommei daarginds ... Waarachtig daar hadt ge 't al ! Dikke,zwartewolken klommen dreigend den hemel in en een geweldige wind
stakop, die heelder pakken stof opzwiepte. Gelukkig, daarginds was'n herberg, maar gauw daarbinnen gevlucht.
Terwijl ze liep sloeg de wind haar nijdig het. stof in
d'oogen, deed haar kleed nu eens opbollen en wildnaar
voren flappen, trok het dan tegen haar beenen aan dat ze
bijna niet meer voortkon. Dolleren doller kwam hij· aanrukken, deed het zandin dichte, grijze walmen opwolken,
ronddraaien. .. Eeni ge rappe droppels pletsten uiteen op de
-drooge aarde. Gelukkig dat ze een paraplu bijhad. Maar gauw
open .. Harder en harder roffelden 'de droppels op de ge'spannen zijde, toen opeens 'n dolle windvlaag, die verwoed
om haar heen sloeg, haar rokken hoog deed' opwaaienen
rukte, rukte met. aile geweld aan den scherm. Lientje hield
"hem krampachtig vast. stond verblind, radeloos, wrijvend
met de eene vrije hand in haar oogen. En toeD ze kon oP:kijken . .. Hemel!... haar scherm het binnenste buiten gekeerd. ja, wat nu gedaan? Radeloos stond ze te kijken
naar dat gekke figuur van 'n scherm.
- «juffrouw, zal ik u even helpen ? »
Ze schrok, keek om. Kijk, stond daar nu een heer naa,st
baar. Maar... maar... dat was Jan Kermans ! Weer kwam
wiJd de wind aangehold, blies haar het zand in de· oogen.
De jongen nam haar den scherm uit de handen, bracht
hem met '0. ruk weer in normalen toestand. De regen stoof
met -heelder stroomen neer, wolkte over, den grond als een
witte nevel. Verblind stond ze, doorweekt, en'van heel VeTTe

450

EEN NIEUW LIED OP EEN OUDE

cWIJS~

hoorde ze de jongensstem zwak boven het geraas van den
neergutsenden regen :
«Laten we ons haasten. Ginds naar die herherg
heen.»
Ze voelde zich bij den arm nemeo, liet zich willoos
meesleuren met toegeknepen oogen en pijnlijk in haar gelaat
het gestriem van den zwiependen regen. Grappig schoot het
door haar hoofdje, tusschen al haar miserie heen : Net 'lijk
in een sprookje ... de reddende prins, die uit den hemel valt...
:- «Wij zijn er ! »
Ze zuchtte. Het was haar een verluchting plots uit die
woelige stormlucht de kalmte van de leege kamer om haar
heen te voelen. Vlug weerde ze het natte haar voor haar
oogen uit, wischte met haar zakdoek haar vochtig gezichtje
af. Toen, een hartelijk dankwoordje bedenkend keek ze op
naar den heer Mast haar... Maar plots stoeg het met schrik
en ontsteJtenis over haar, dat ze nu aan den arm had geloopen van iemand waar tante zoo kwaad op was ...
Oat die nu juist op haar weg moest komen ! Neen, dat was
nu al te gek. Het dankwoordje stolde haar in den mond,
in plots-opwellende ergernis hem den rug toekeerend dwong
ze haar gelaat in 'n plooi van kruidje-roer-mihniet.
Net ging er toen een deur open en een oud vrouwtje
kwam binnengesloft. Toen ze hen daar zag staan maakte
ze groote gebaren van ontsteltenis :
- «Lieve God, zoo kletsnat'! Wilt ge soms niet even
in de keukeo komen ? Ik heb zoo precies mijn kachel aangemaakt omdat ik nog het een en ander voor morgen te
strijken had. la, ja, -kom maar binnen, dan kunt ge u toch
'n bee~je droogen, in afwachting dat het onweer voorhijdrijft.
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't Is om iets op te doen, in zweet geloopen en dan zoo
doorweekt. »
En 't babbelzieke vrouwtje troonde hen mee in een
nette keuken. Ze bracht hen twee stoelen aan, plaatste ze
naast de kachel en pookte eens duchtig het vuur op; zoodat
de gloed van de hoog-opslaande vlammen opeens de keuken
vol warm-rooden schijn sloeg. En veilig zaten zebij de
brommende kachel,terwijl de regen nijdig tegen de vensters
uiteenspatterde en daarbuiten de boomen kraakten en kreunden onder het geweld van de dreunende donderslagen.
Jan vroeg aan Lientje of ze koud had en dat ze zeker
wei een kopje warme koffie wilde gebruiken. 't Meisje, onwillig, schudde maar van neen, zich verveeld afvragend wat
ze nu to.ch doen moest nu het toeval hen zoo nauw bijeen
bracht. Als waardig nichtje van haar beJeedigde tante natuurlijk de minste toenadering afweren._
En sprakeloos bleef ze zitten; de lippen strak-opeen,
hardnekkig het geJaat van hem afgewend.
- «Moedertje, hebt ge soms niet een glaasje melk
voor de juffrouw, dat zal ze wei lusten.»
Vertrouwelijk kwam hij naast haar staan, keek haar
schalks-glimlachend aan. Neen maar, wat 'n preterttie dat
jonge heerschap ! Gekrenkt keek ze naar hem op, barstte
kregelig los :
- «Neen, menheer, ik boef niets, beel niets. En als ik
u verzoeken mag, bekommer u niet meer am mij, ik kan weI
zonder uwe complimentjes ... »
-'- «Juffrouw!» hij stand opeeDs verpatt door dieD
oDverwachten uitval. - «En ik was aI -zoo blij dat ik u
helpen kon ... met dien paraplu, .. »
Hemel ! dat gekke figuur van dien regenscherm met
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zijn beenen in de lucht ! Ze proestte het opeens uit in '0
schokkenden 1ach. Toen ze tot bedarenkwam gingen haar
oogen eens heimelijk terzij naar de gestalte naast· haar,
en 't viel haar op wat 'n f1inke jongensfiguur het was 'lijk
hij daar stond, groot en sJank, met het dikke, bruine haar
achterover gestreken en den warmen glans van de vlammen
over zijn gelaat.
Traag wandelde hij naar het venster· toe, 'n deuntje
neurend. Lientje ving er eenige toonen van op, die uit den
vioolzang van gisteravond ook in haar hoofdje waren blijven
hangen en plots speelden door haar geheugen al de wondere
liederen, die ze in het weeke avondlicht had hooren opengaan, en· in de omranking van a1 die klanken zag ze den
jongen ope ens heel anders, steeg hij plots voor haar tot 'n
schoone wezen, begreep ze het warme, teergevoelige van
zijn ziel, die zich in die wondere liederen had uitgezongen,
en daarnaast zag ze zichielve zoo kleinzielig, zoo dwaaskinderachtig in haar nuffig gedoe, dat '0 verlegen blosje
haar naar de wangen schoot.
En toeD hij weer naast haar stand gingen spontaan
haar Dagen zacht-glanzend naar hem toe, en 'n klein, scbuw
handje zocht de groote, kraehtige jongensvingeren :
- «Oe vindt me zeker wei erg kinderachtig?»
Hij zei niets, maar laehend hield hij '0 poosje haar vingeren weggesloten in zijn groote, forsche hand.
En terwijl hij bedaard sprak, met simpele, vertrouwenwinnende woorden en maar voortging met haar zijn zorgjes
te wijden, niDest ze aldoor maar naar hem kijken, naar zijn
hooge; reehte voorhoofd, zijn dookere oogen, die vol zachtheid naar haar toegingen, zijn strakken mond met de weekroode tippen ... en ze begreep niet hoe tante die hem kende,
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kon kwaad ziin op hem! Tach dom, die kat-en-hondenhistorie! Trouwens als ze eens even redeneerde : het was
toch maar zijn moeder die Mirza over het muurke geslingerd
had, daar moest hij toch zeker niet voor boeten ?
Er begonnen Iichte glanzen te speJen door de keuken.
de regen hield op. 't Werd alles kalm weer en stil' daar':"
buiten, de hemel blauwde heerlijk open en het zonneke was
tusschen de wolken uitgekropen en hing flU weer te lachen
boven de druipende boomen.
Het brommende vuurtje had zijn best gedaan am de
twee drenkelingen wat op te knappen, en toen het onweer
heelemaal voorbij was besloten Jan en Uentje samen huiswaarts te keeren. Moederke bracht hen tot aan de deur' en
bleef hen staan nakijken met heimelijk-Iachend gezichtjeen
oogjes-geglim van ik-weet-wel-wat !
o ! was het nu heerlijk 'buiten, en wat rook het lekker
frisch! Een windeke zoo zoe! wabberde om hen heen en
schudde plagend de droppels van de blaren, die lauw neerleekten op hun hoofd, hun handen.
Lientje vond ze wei prettig die wandeling naar huis.
Haar blauwe oogen blonken 'lijk peerJen en haar blozendewangen waren frisch en zacht 'lijk de vochtige bloemen in
het veld.
En toen ze een eindje van de twee witte huizekens:
afscheid namen was tusschen hen beidjes de vriendschap
gesloten, maar Lientje vond het geraadzaam voorloopig:
maar niets aan tante, te zeggen.
Hoe het nu jllist zoo lukken WOll begreep geen van
beiden, maar den volgenden Zaterdag namiddag ontmoetten
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ze malkaar weer aan de stadswallen, en wat konden ze dan
al beter doen dan den weg teiamen afleggen ?
De volgende week bracht het toeval hen weer bijeen
en stilaan werd het saw.en huiswaarts-keereneen aangename
gewoonte.
Naasteen liepen ze dan de blond-bezonde wegen door,
vertrouwelijk babbelend of ze zich altijd gekendhadden en
stilaan verinnigde de vriendschappelijk-omgang tot lieve intimiteit,
Nieuw als een wonder was voor Lientje de genegenheid die in eindlooze verteedering door haar leven zong, het
ontroerde haar als ze het weeke lieve. voelde dat zijn oogen
over haaruitstraalden en hij dan sprak tot haar als tot een
kind ... Dat was al zoo nieuw voor haar, zoo zalig ... En
stilaan verzachtte haar wild-opbruisende natuur tot
schuchtere teederheid, die zich openbaarde in'n bedeesdaarzelendelievigheid, in'n schuw-geuit streelwoordje, in
het vochtig-glanzend opbJikken. van haar enthousiaste
oogen ...
En als ze aileen was speelde al door maar in haar
hoofdje de bekoring van zijn schoone wezen, gingen de
dagen voorbij in wilde wisseling van schaterende blijheid
en wijde weemoed.. .En gelijk onder haar vaardig-vlugge
vingeren de bloemen groeiden en in glanzende kleurenpracht
zich openvouwden, zoo· begon er zachtjes, in de geheime
heerlijkheid van haar hartje een teer-schoone gevoel te
bloeien ...
En op 'n frisch-geurenden regenavond dat ze weer samen huiswaarts keerden werden er onder den laag-neergehouden regenscherm vele Iieve woorden gefluisterd ...
--0---.
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Het waren heerlijke 'dagennu de zoete hoop wasgegroeid tot rustigezekerheid. Ze h~efdenbeiden als in een
droomen genoten volzalig van het bedwelmende eener
eerste Hefde. Een en al vertrouwen in hun jongen ovennoed
met de innig-heilige overtuiging dat nog niemand had Iiefgehad zooals zij, nog niemand het leven zoo rijkbedeeld
was ingegaan, nag niemand de toekomst had zien opdagen,
zoo idyllisch-schoon ... Ze zweefden voort in wijde vroomheid, met diep in zich de stralende extase en juichende zaligheid van wie bemint en nog niet geJeden heeft. Alleen don..:
kerde er af en toe wat angst op en wroeging als ze aan
tante dachten, die nag heel niets vermoedde.
Ze spraken er dikwijls over en op 'n zekeren namiddag
dat 'ze weer samen huiswaarts keerden werd er besloten
dat alles aan tante zou gezegd worden.
-- «Morgen voormiddag komik uw tante opzoeken,
Lientje, en danvertel ik haar openhartig heel ODS liefdeshistorieke. Ze kan toch Diet eeuwig op ons verstoord blijveo
voor zoo'n flauwigheid. Maeder vraagt ook niet beter dan
dat alles tusschen oos weer goed kome.Wat denkt gij
daarvan?
0, Lientje yond het uitstekend. Maar zou hij het wei
durven ? Zoo maar vrankweg komen aanbellen ? .. Wei, weI,
waar ze zich DU angstig ommaakte ! Wat ZOU hij weI niet
doen voor haar ! En hij drukte een flinken kus op de blozende kaken.
-- «Toe maar, geneer u niet ! »
Ze schrokken op. Tante Liza! Hoe was die: daar nu
vlak achter hen geraakt ? En dat ze heel niets gehoord hadden, hoe toch was dat mogelijk ? Sprakeloos stonden· ze, als
verlamd onder tante's streng-verontwaardigden blik. Lientje
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~ad nag de gelegenheid haar toe te f1uisteren : Kalm blijven,
Lientje, alles komt in orde en wei gauw.
Onderwege gaf tante vrij lucht aan haar verontwaar·diging en slingerde ze Uentje de heftigste verwijten naar het
hoofd. Zoo'n slecht meisje ! Nog maar pas zeventien jaar
en dat Jiep al met jongens. Wat gingdaar nog van kamen !
Foei, ze moest beschaamd zijn !
Lientje's heele gemoed kwam in opstand. Wat kwaad
was er dan tochaan iemand lief te hebben zooais zij Jan
beminde ? 0 ! het deed haar pijn te hooren hoe tante spottend-minachtend sprak over dat schoone' gevoel dat ze in
:haar droeg. Haar Hefde scheen opeens ontluisterd,ontheiligd,
nu tante met rllwe ongevoeligheid datzachte schoone in
.haar uiteenrafelde. Het kropte in haar keel, ze had het kunnen uitweenen in pijnlijke snikken en hard en bitsig uitvaren
tegen tante. Maar ze voelde dat ze haar toch niet begrijpen
zou ... dat ze haar niet kon overtuigen van het reine en
:schoone hunner liefde,.. en hardnekkig zweeg ze en slikte
den krop weg dien pijnlijk door haar keel wrong.
Ze kwamen thuis en. toen opeens, tot tante's groote
,ontsteltenis bemerkten ze dat Mirza niet bij hen was. Waar
was die nu gebleven ? Tante vroeg het zich angstig-gejaagd
at, terwijl ze hem aan de deur hij de zoetste namen nep .
.Maar ·van Mirza geen spoor. Dan maar terug van waar ze
gekomen waren, het hondje moest toch gevonden worden,
kost wat kost. Lientje liep onverschillig mee, bleef gewillig
staan telkens tante iemand aansprak : «of ze toch geen
klein bruin hondje gezienhadden ? » Telkens hetzelfde ontkennend antwoord, maar 'n boer, die op zijn akker stond
·te werken wist te vertellen dat hij 'n kerel, zoo wat ~n soort
vagebond had zien voorhijga.an, die droeg iets· in 'n rood en
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zakdoek geknoopt, iets dat sparteJde... wie weet was dat
het hondje niet!
Hoe lang het geleden was? WeI... laat eens zien ... zoo<
wat 'n half uurtje. Juist, zoo w~s het, geentwijfel meer,
dat was Mirza, Mirza opgeJicht door een hondendief.
Tante's oogen schoten vol tranen. Haar kleine, Ii eve,
Mirza! Nu moest ze nag zander hemnaar huis ... En wieweet of ze hem ooit nag zou terug zien ... _Wat leeken de
kamers nu koud en somber toen ze thuis kwamen ... En zijn
mandje, en zijn eetbakje, dat stond a1 daar leeg nu ... en datze niet -wist of hij dat ooit nag gebruiken zou. Ach, ze had
geen zin meet in niets, niets ... Ze vond zelfs den moed niet'
am nag tegen haar nichtje op te spelen. Ze was maar juist
goed am te gaan neerliggen en haar verdriet uit fe snikken.
Ach ja, ze zou maar naar boven gaan.
Lientje, in warmen-aandrang van innig-meevoelen had
zich zoo goed mogeJijk over haar verdriet en ontstemming
heengezet en wijdde tante haar schuchtere zorgjes, die -zeaarzelend en angstig-beklemd weggaf, beschaamd onder het
vage schuldbesef dat ze drukkend op zich voelde.
Maar tante verlangde aileen te zijn, en 't was Lientje
tach oak een verluchting toen ze de deur kon sluiten op dat
jammeren en weeklagen van- tante, en eindelijk eens in de'
eenzaamheid aan haar verdriet kon denken.
Aan het open raam van haar kamerken zat ze droorn-oogend vaor zich uit te staren, -verzonken in de wijdte van
haar treurigheid. Alles ZOU wei goed kamen had Jan gezegd,
ach neen, ze voelde maar al te wei dat tante niet k6n vergeven, dat onwrikbaar de vijandschap zou voortleven tus-schen de bewoners van de twee witte huizekens ...
Maareensklaps zong daarnaast, in den wattigen
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avonddoom, teer-schoone vioolzang, die lichtend oprankte
-tot haar. De klanken waren als lieve, troostende woorden;
die 'n wonderen toovercirkel om haar sloten, en juichend
sloeg over har treurigheid de blije geestdrift van haar jonge
vertrouwen : Wie kon hen bel etten mekaar lief te heb.::.
:ben ? ..
Den volgenden dag kreeg Lientje nog eens een standje
van belang. Eerst had tante besloten het meisje terug naar
het weeshuis te sturen, maar nu Mirza weg was schrikte
haar de eenzaamheid wei wat af en ze had zich vergenoegd
met haar wijze zedepreek te doen eindigenin de bedreiging :
«Als ge ooit nog 'n woordje durft spreken met dien jongen
van hiernaast, stuur ik u op staanden voet naar het gesticht ».
'En daarmee had tante een beslist « einde» gesthreven onder dat romannetje, vast overtuigd ,dat zoo'n kalverliefde
gauwzou gedoofd zijn.Vijf, zes dagen gingen voorbij, troosteloos-lang en droevig, want van Mirza vernamen ze niets meer. Tante had 'n
bericht in het dagblad laten inlasschen, waarin ze een flinke
belooning beloofde aan den persoon dien haar «een bruin
-hondje met een zwarte vlek op zijn rechter ~Og, luisterend
naar den naam Mirza» zou terugbezorgen .. Tante koesterde
,de hoop dat de dief zich misschien zou laten verleiden door
het vooruitzicitt van die belooning, maar het leek wei een
ijdele hoop te zijn, want de dagen gingen voorbij zonder
·dat er van Mirza het kleinste spoor werd ontdekt. Ze kwijnde
weg van verdriet en ernstig vreesde ze dat het niet lang
-meer dUren moest of ze zou er van ziek worden~
Op een zekeren namiddag dat tante en Lientje bijeen
-fe werken zaten werd er gebeld. Ze kekenbeiden verwon-derd op : het gebeurde maar zelden dat iemand bij hen
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kwam aanschellen. Lientje Jiep den gang- in en tante loerde'
door het ruitje van· de keukendeur wie het wei zijn mocht.
Met bevende handen zocht Lientje den deurknop, haar hartjepopelde ... ze was gejaagd ... zoo wat 'n voorgevoel... Zacht
jes trok ze de deur open.
- «Jan, gij hier ! »
- «Dag, Lientje, is Juffrouw Meyers thuis? Zou ikhaar even mogen spreken ? »
Dreigend vertoonde zich tante's gestaite in den gang :
- « Mijnheer Kermans, ik had u verzocht mij niet meeronder de oogen te komen ! »
- « 0 maar 'n oogenblikje, Juffrouw. 't Was enkel om
u te vragen of gij uw hondje soms niet verloren hebt. »
- «Waarom ? » vorschte tante, haar plots-gewekte be-langstelling verbergend achter 'n koud-onversehillige stem.
- «Wei ziehier. Ik tal u dat in weinige woorden uit-·
leggen. Gister kom ik toevallig in de stad langs de hondenmarkt. Ik kijk wat rond en 'k zie daar ineens een. klein,.
bruin hondje, met 'n zwarte plek op zijn reehter oog ... »
- «Ja, ja, dat is Mirza, geen twijfel... » Tante's beiangstelling groeide tot Iiehte opgewondenheid.
- «Ik denk bij mezelve, precies het hondje van Juffrouw Meyers. Och, wat zag het er toch treurig uit, zijn
oortjes hingen slap langs zijn koppeken ... »
- «Oeh arme, het treurde zeker am mij ... » tante's,
stem brak in verteectering. -~ « En zou ik het nog kunnen
terug vinden ? Och mijnheer, waarom hebt ge het tach nietmeegebracht ? Wie weet is het nu niet verkocht, en waar zal
ik het dan gaan zoeken ... »
. - «Niet heel ver », lachte Jan.
Tante keek hem aan met groot-ve'rwonderde oogen op--
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eens opluikend bij de gedachte : Zou hij ? ... maar neen, dat
was onmogelijk, bijzonder niet na die laatste scene.
- «Neen, Juffrouw, u hoeft niet ver te zoeken naar
uw hondje, want voor 't oogenblik zit het lekker warm op
moeders schooL. »
- «Ooe, menheer ! Wat ge nu zegt ! »
- «Ziet ge, ik heb eenvoudig het hondje gekocht en
mee naar huis gebracht.»
- «Wat lief van u ! » En tank opeens heel verzoend
stak hem dankbaar de hand toe. « Laat me nu gauw buiten,
dat ik hem halen ga ... :»
Maar Jan kwam voor haar staan, met wijd-uitgespreide
armen haar den· weg versperrend :
- «Neen juffrouw, eerst de belooning ! »
- «Oeh ja, dat zullen we wei straks regelen. »
-'- «Neen, neen, uu onmiddellijk. » Hij trok Lientje naar
zich toe die sprakeloos, als versteend hadtoegekeken en toegeluisterd, eerst an gstig-gejaagd, dan stilaanopluikend bij
de hoop die opeens blijkleurigin haar. was opengesprongen.
Tante's Dogen vlogen over de twee jonge gestalten. Even
wrokte het nag op in haar. .. Zou ze nu tach zeker niet gaan
toegeven ... Maar vermilderd ging het door haar hoofd : dat
ze nu haar kleine Mirza ging terug zien, dank aan hem ...
en «ou zit hij lekker warm op moeders schoot» had' hii
gezegd, dus ...
- «Oeh ja, we zullen maar breed ziin en alles vergeven. Ik was anders vreeselijk kwaad op U en uw moederomdat' ge zoo hardvochtig waart geweest voor Mirza, maar'
ik vind dat ge die schuld tegenover mijn hondje nu wer
uitgeboet hebt.:. En wat u beiden betreft, ja, dat moet ge:-
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2lei:f maar afhaspelen; Ik- weet natuurlijk niet of dat tusschen
u gemeend- is ... »
- «We zuBen er eens over nadenken », lachte jan
terwiji hij de deur voor tante opende.
Toen stak hij zijn arm door dien van Lientje en leidde
't meisje den tuin in.
,-,- « Ik had u immers weI gezegd dat alles gauw weer
goed zou komen ! »
- «ja. maar, dat hadt ge toch niet kunnen voorzien
dat het ZOo.zou afloopen !» lachte Lientje helder-verheugd:
Even keek hij haar schalks-glimlachend aan :
... ~ « BeIoof mij eens eerst dat ge niet zuit kwaad zijn ? »
- «Maar waarom dan toch ? »
- « Beloof me eerst. »
- «Maar Jan, waarom zou ik tach boos zijn, zou ik
kunnen, zeg ? »
. - «Welnu Lientje, ik heb u een leelijke fout te bekennen ... »
-- « Oe weet, dien avond dat tante ons verrast heeft
he, weInu ... toen heb ik Mirza stit meegenomen.»
- « Maar Jan ... en dan dat historieke van de hondenmarkt ? .. »
- «Verzinseis, leugens ... Mirza is aItijd bij ons opgesloten- geweest.» .
- « Foei jan, zoo te liegen, dat is leeIijk !» Pruilerig
draaide Lientjehet hoofd om, maar met den zachten druk
van :iijn handen dwong hij haar gezichtje weer naar zich
toe· :
- «Kindje, ik meende dat geniet -kondt kwaad zijn
op inij. Och kom, het was enkeI een list die ik verzonnen
heb om u te winnen, en ge ziet wei ze is best gelukt. En
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nu lieg ik nooH of nooH meer ... Toe, kunt ge me vergeven,
Lientje ? »
Ze keek hem lachend aan, haar verheerlijkt gezichtje
naar hem opgeheven en willoos Iiet ze· zich gaan' in zijn
sterke armen, waar ze zich warm-veilig. in voelde wegsluiten ...
-

-

Antwerpen,_ 15 Augustus 1920.
JOSETTE PASQUASY.

HET RUSl'END PASTOORKEN
.::
: V AN 'T GASTHUIS

-

. -.

'n Deugdlijk morgenwandelingsken na 't onthijt,
Blijff nag Z'JI. eenig zwak, z'n aardsche zaligheld.
De schuimen pijpe bljzend aan den Iippenhoek,
Ind'hand de zilvren snuifdoos en 't getijdenboek,
Zoo trekt hlj elken morgen zijn gedoentje rond :
In 't voOrtgaaneerst 'n vroolijk praatje met den hond,,~
'n Handsvol graan gegrepen uit den korenzak
Voor 't hoendervolk, :...... 'n blik in den konijnenbak

~

En dan 'n plooi van vrede rond de dubhel kin,
Op slenterwandeling het gasthuishofken in.
Gezapig gaat hij 't wegsken langs van plant tofplant
En blijft '0 poosje staan bij elken groentepand.
'
En mom pelt veor deh uit, en denkt en droomt luidop :
"Wat staan die erwten schoon! Wat maJsche sladekrop .•
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Ofduimlelld op 'n perzik

~

Wei die zijn haast goed I •

Of luide snulvend aan 'Ii bloem • Wat geurt ze zoet

»

En in z'n harte voeit hlj leven 't oude ras
En 't bloed van vader laliger, die pachter was.
En monklend stapt hij voort, de zomerbeddenom
En f1uistert 8tH : cO fortunatos nimium ! ~
Wiedt hier terloops 'n volle grepe kaaskeskruid,
Zet daar 'n broeikas open, pitst 'n bloemscheut uit,

Of laat 'nen stond zijn futselwerkjes in den steek
Voor 'n herhaling van 'n stukje zonda!!"preek.

C. LINDI!MANS •.

DE BALLYOULLION MELKERIJ, LTD.
door LYNN DOYLE. (1)

't Was de man van het Ministerie van Landbouw,die
ging' afkomen om een, voordracht te geven over kiekenkweek
en melkerij, die 't speJ op den wagen bracht.
(1) Niet te verwonderen dat ierland, in evenredigheid zijner bevolking, zoo'n menigte hnmoristen telt, waaronder een aanta', van waarde,
vermits het lersche volk nog a1s eeo oervolk beschouwd mag worden
{iat, dus, al de fouten heeft van een oervoik, nl. vecht- en drinkinst en
al de heerlijke gaven, nl. diepen godsdienstzin en scherpe fijngeestigheld.
Enkele Iersche schrijvers bezigen' de eigene Keltische of Oaimsche
taaI, het lersch, dat nu eenen prachtigen heropbloei overal te gemoet
gaat, en, sedert korten tijd in de iagere scholen in ierland, nevens het
Engelsch, weerom wordt aangeieerd. Doch het meerendeel schrijven nog
in het Engelsch, de humoristen vooral, in het c Hiberno-Engeisch:o,
c the Irish brogue:o of Iersch-Engelsch dialect. Zelis, en in de samenspraRen voora!, bezigen zij meestal hun plaatselljke lersche-Engelsche
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AI de boeren van de streke kwamen t'hoope om· hem
te hooren ; en dagen achtereen, als, 't- al lang· gedaan was,
spraken ze schaars van watanders aIs van hennen en van
room; en iedereen had een gedacht op zijn eigen, of een
nieuw voorsteI te doen.
De oude Jufvrouwe Armitage van nevens 't Gemeentehuis ging dadelijk 't hennenboeren aanmoedigen, en stichtte
eenen prijs voor den besten legger van heel· Ballygullion,
gewestspraak, 'lijk Patrick Kennedy, die zuiver Wexford's schrijft, en
Lynn Doyle Ulstersch van Ballygullion P, telWij! Gerald Griffin, in
.1 he ,Collegians.~, onbetwistbaar bet schoonste letterkundig werkdoor
een ler geschreven, « volstrekt zuiver at de bijzonderste gewestspraken
van lerland weergeeft, ~
Kan het anders, vermits de officiE!ele, dus droge, t. t. zeggen, geleerde,
doode en gekonfijte taa!
het zap en het zijpelende zop kwijt is, - dat
een mensch doet lekkebaarden van deugd en van «ding", - en al de
jeugd die de gewesttaal aileen nog bezit, en waarin aileen de fijngeestigheJd van het yolk kan gedijen en tot zi]n recht komen ?
Dat dit diepwortelen in de gewesttaal Diet van aard is om de vertaling te vergemakkelijken, voaral als men wil, ter zelver tijde, den zin
niet schenden, en den geest niet kwetsen, nochvan het oorspronkeJijk
lersch-Engelsch eenerzijds, nacb van de Vlaamscbe vertnling anderzijds,
zoadat de vertaJing, aIboewe! letterlijR gedaan, tocb of; onaangebrand
rleke ~ t. t. z, onvertaald, dus oarspronkelijk Vlaamsch schijne, zal
iedereen gemst aannemen.
e Lynn Doyle., wiens schets • de Ballygullion Melkerij & bier vertaald staat, is de deknaam van een der jongste, en tach der beste lersche,
humoristen, die zijn fijngeestige UlsteJsche. boeren en zijn sappige
Uistersche gewestspraak de wereld heeft bekend en vermaard gemaakt.
Dank aan hem zaI «BalIygullion ~ eeuwig blijven leven in het rijk der
letterkunde !
lijn twee voornaamste werken zijn: «Ballygullion en e Mr Wildridge in the Bank~. De schets hier vertaald is getrokken uit het boek :_
of;

Ballygullion, .
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,die meer redetwisten deed ontstaan en meer gekeikel, dan
"t vieren van den 120 Juli zelf. Dat bracht een heel rumoer
te wege, en elkendeen. wilde en ging mee doen.
Doven Pe van 't Moeras zijn wijf rooest gemakkelijk
winnen, had hare hen niet den mood gesteken ! En ze wilde't
al geen kanten aannemen, dat ze haren legger niet vergeven
hadden. Maar, bliksems ! wie of wat zou hem van de wereld
geholpen hebben tenzij de eene krop vol Turksche tarwe
na den anderen, die de oude vrouwe niet uitseheidde hem
te geven.
Ieder keer dat de hen een ei geleid had, kreeg ze een
.toemaatje meel, «om 't schaap aan te moedigen », 'lijk het
wijf zei; tot op zekeren keer dat er een ei met dobbelen
-<looier vaor den dag kwam, en 't beestje zulk eene schrik.kelijke lading eten te slokken had, dat, eer het eene halve
uur later was, het met zijn pooten gestrekt over den aarden
vloer lag gekeeroogd.
Achter dat, daar en was geen twijfel of Larry Thomas'
wijf ging den prijs winnen ;want, dagen reeds v66r het
einde van de maand, door Jufvrouwe Armitage uitgesteken
voor den prijskamp, stand hare hen over de twaalf eieren
boven gelijk wiens anders legger.
Nochtans, als 't al te tellen kwam, vanden ze een
aande ei of twee in den hoop gefoeffeld, waarvoor nocb
vrouwe Thomas, noeh hare hen en konden gedoen; en
alzoo kwam het dat ze beide buiten den prijskamp gesioten
werden.
En, als 't al geschept en gevaagd was, bazinne Archy
Doran streek den prijs op.
Doch, alsze haar rekening miek, alles dooreengecijferd,
{)ver koorn en meel, ondervond ze dat ze meer dan dobbeI
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de waarde van den prijs kwijt was· aan ate VODr hareD legger. Oe kuntdenken of ze blijde was en goed gezind !
En, dan deze, die dichte bij zoo veel, als zij, aan voedsel en henne-t'-eten verteerd hadden, en geen prijs en wonnen, waren nag dobbel kwaa:d, op den hoop· toe!
De eenigste die er wei mee voer, met dien prijska:mp,
was Miss Armitage zelve. immers, ze hield al de binnengebrachte eieren, en sloeg er dobbel de waarde van ,den
geschonken prijs uit. En, daar en was niemand zoo welgezind
en tevreden '!ijk zij, ge kunt dat peizen.
Zoo, al t' hoope, dat henneboeren en was maar een
-flimpe ! En, 't bleek '!ijk of dat er niets nuttigs noch goeds
uit die voordracht en ging groeien!
Nogthans, iedereen hield de meening dat Ballygullion
maar met beschaamde kaken en ging staan daar, was het
,ctat het ten achteren bleefbij andere plaatsen. En, zoo kwam
het, dat er, ten langen laatsten, kom-af me@ gemaakt werd
met een melkerij, en dat er een Berek gestemd werd, om
't dingen in een te zetten, en in gang.
't Meeste deel onder ons, in· 't begin, dachten dat wij
daar de room gingen vangen, vol gens de Dude voorv'aderlijke
doenwijze, alleenlijk met hem 'te schuimen. Maar, daar wierd
,algauw rondverteJd dat het al met machinerij te doen ging
zijn. Eenige onder ons wilden het schaars· gelooven, en bieyen wantrouwig ; hoe, den duivel ! hadden wij dat welkunnen weten of rieken, hoe dat dit spel ineen zat, 'k vraag je
een keer ? Thomas Mac Gorrian hield staan dat het roomen
ging gedaan zijn bij middel vanlemmers, 'lijk de messen
van eenen raapmoien, en dat ze efien den top van de melk
gingen afscheren, en de room· in een teele er naast zwepen.
Maar, hij en kon gelij-k niet wei uitleggen, hoe dat ze 't dan
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aan boordzouden leggen om 't opperste van de melkteele
ook niet mee te scheren.
Dikken Dasten Lenakan zwoer dat er geroomd werd
met 'nen darm, 'Iijk die van een stokerij. Edoch, wisten wij
allen dat Dasten kennisse had van korten drank, genoeg en
te vele, er waren er maar weinig die meenden dat hij ook
kennisse had van melk : en zoo kwam het dat niemand hem
geloofde !
Ten langen laatsten, 'tBerek besloot dat er zou een
openbare proefneming gedaan zjin. En ze schreven naar den
man daar van 't Ministerie, dat hij zou ziin toestel meebrengen om te toonenhoe het ging. -Want ze waren er allemale
tegen, om geld uit te geven voor een machine, als zii nietwisten op voorhand dat ze haar werk zoU doen, natuurIijk !
De proefneming zou plaats hebben op langen Thomas
Mac Gorrian zijn hofstede. En, op den gestelden avond, we
waren er met geveertig tegenwoordig. We zaten er allen, in
eene halve maan, op banken en op stoelen, en op al dat als
zate dienst kon doen, net 'lijk Christene Minnestreelen die
op Kerstdagavond ter markt gekomen waren.
De voordrachtgever had door het venster een rieme gespannen van aan Thomas « dorschduivel », die buiten stond
tot aan den «Scheider », daar binnen, 'lijk hii het dingen
heette, zoo dat het eene met het andere ging kunnen in
gang gezet zijn, en draaien.
,Die Scheider, ofte Roomer, bij 't eerste opzicht, en voldeed ons al geen kanten ; en, 't was daarbij maar een klein,
vernukkeld dingen, voor 't geld dat het kostte, bij _dat ze
zeiden. Maar, als de voordrachtgever begon uiteen te doen
wat het getuig al ging verrichten, en hoe, met simpelijk de
melk te gieten in een ronde bolle en ze te doen rond schij-
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veren) ge de room kon doen stroomen uiteen gat; en de
melk uit een ander, we kregen er 'lijk een beter gedacht van.
't En was, eehter, 'lijk niemand die er aan hield zifn
meening te bekouten met dien vreemdeling, daar; maar, er
werd zooveel te meer gebabbeld en gevezeld onder ons.
- «'t Is een schrikkelijk aardig. dingen », zei er een.
- Ja 't, zei een ander, en hebt ge nag van uw leven
zulke toeren gezien ?
- Jongens, jongens ! zei James Dougherty, de kunsten
van 't menschdom gaan 't al te boven ! Dat mijn grootmoeder
_zaliger dat moest zien, 't zou haar het leven kosten. Zij was
zij de beste melkboerinne van tien uren in 't ronde, ja-z' ;
maar, oeh Heere! wie vermag er wei iets tegen een «maxim»?
Maar, 't meerendeel en wilden noeh links noeh reehts
klappen, noeh eens, noch anders, tot dat ze 'ne keer eigenJijk 't dingenhadden zien werken. En, inderdaad, we stonden
allen op heete kolen tegen dat het zou beginnen. Maar, wachten was nag 'ne keer 't wachtwoord !
Want, die Menheere was 'lijk niet weinig ingenomen
-met zijn zelven, zou men gezeid hebben, en verzot op den
klank van zijn eigen kele ; en klappen was klappen, dat ·hij
deed, met groote stadhuiswoorden,waar dat er niemand een
:gebenedijde meeningvan begreep, buiten hij zelve misschien,
dat wij, op een einde, 'lijk dom en doof getuit er bij zaten!
Oe kunt dus denkert of wij schrikkeJijk blijde waren,
als hij, eindelijk, aan Mar'-Treze zei, Thomas zijn vrouwe :
«Wei, nu, Madam, als het met uw goedheid zou overeenkamen, 'k zou wei willen de proefneming doen, nu. »
Maar, Mar'-Treze, Thomas Mac Oorrian zijn vrouwe, is
cen danig stB mensch, een beetje beschaamd zelve ; en, met
al dat volkdaarrond, en daar zoo; tenaanzien van eenieder,
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« Madam» genoemd zijri, zij enhield er 'lijk niet -aan van uit

haar hoekske te voorschijn te komen, en ze deed tI!eken
naar Thomas, dat hij lieverzelve zou gaan om demelk.
-Zoo, Thomas gaat, en komt dadelijk we@rom binnen a1
stenen _onder den last van eene groote, zWare me.kkanne.
die hij op zijn buik met 't geweld van handeil en armen
verport, en daar dan neerezet.
,..-- Nu, zeg! de voordrachtgever, wilt ge _nu, simpelijk.
de paarden in gang zetten, daar buiten,en de melk gieten
hier in't getuig, ik za! den scheider in gang zetten. -'_
Thomas, too med'een, giet de melk zoo 't bevolen was,
en zijn jongen, buiten, zet de paarden aan i en weg Was
de roomer, al bijzen 'lijk een korf vol bieeD ! -~ In eenige oogenbJikken, Heeren en Damen, zegt Menheere alzoo, zult gede melk hier zien uitkomen, en de _room
aldaar. Oe wordt vriendelijk verzocht, als 't u belieft, goed
te willen opletten.
Maar, 't en was waarIijk niet noodig dat hij het zei;
want iedereen stand voorover geleund, metzijn -asem open ingehouden; ge tn hoorde niets, tenzijhet ronken van
den roorner.
AI met eens, er komt daar 'lijk een dikke vette sirope,
uit het melkgat geloopen ; maar om den duivel !geen room
-fe -zien 1- Menheere, als hij dat ziet, rimpelt wat zijn voorhoofd
:en keert hem dan am, en zegt door hetvenster naar bulten
-aan Thomas' jongen, dathij de paarden wat rapper zou opjagen. •
De roomer ronkt nog harder dan tevorings.•. nog geen
room !-- -, We - beginnen -Mar malkaar _te kiiJ~en ';en '"& zijn ,er>
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onder 't vrouwvolk, daar, op de laatste reke, die het aan
't giechelen zetten.
De voordrachtgever schiet een kleurtje en heeft heel·
warm, zou men zeggen.
- Zijt ge wei zeker dat die melk heel versch is' ell!
ongeroomd, zegt hij al med'eens, luid-op, aan Thomas,
- Versch, hewel, zeker, nietwaar, Marie, zegt Thomas,
al kijken naar zijn vrouwe.
-Zeker, Menheere, zegt Mar'-Treze, versch van de
. koe· dezen avond.
- 't Is uitnemend wonderbaar, zegt de voordrachtgever,
al zijn haar scharten, dat het al overhoopligt. 'k En heb het, .
van mijn leven, niet tegen gekomen.
- Dat hangt at van 't geen Thomas aan zijn beesten
geeft, zegt Dikken Dasten Lenahan, daar ievers van achter.
Er en is niemand, die 't niet weet, dat Thomas' koeien niets
anders krijgen dan snijdeling.
Er wierd random gegekt en gelachen met die spreuke;.
want, 't stond genoeg bekend dat Thomas verre was van:
milde in de stande en den bak.
Maar Thomas was zoo gemakkelijk uit zijn lood niet
te slaan.
~ Bah, Dasten, zei hij, dat gij moestet, voor een weke
of twee op droog zaad en op snijdeling staan, kwestie en
zoudt ge nog de toppen van uw schoenniet kunne:n zjen~
vooraleer dat ge sterft.
Daar wi erd nogm aals gel ach en en gegekt ;. en 't spotten
ging nu een beetje averal aan den gang, vaar een deel,· op'.
de rekening en de kappe van den voordrachtgever zea, De
man geraakte bijna den kluts kwijt; want,· om den. duivel !
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geen enkel druppeltje .rOOffi"was er··nog teo voorschijn gekomen .
. AI ined'eens; hij stuipt en kijkt dichte tot tegen de melk.
-Breligt eens een' keerse,zegt 'fijj luid~op.
Thomas' reikt hem den' kandelaar van 't' 'kaveberd. De
voordrachtgever' bukt v'o:orover over de llleikkan,dop't dan
het topje van zijn Yinger
il}, en van daar in _iijn mond.
- ' k .Geloof het'wel, zegt hij" at kijken 'lijk zot naar
Thomas, er is geen melk bij' of omtrent.
-Geen melk, zegtThOinas, 't moet melk zijn!Jk Heb
ze genomen waarge' mij 'gezeid hebt, Marie. . .
.
Mar' -Treze staat op en drumt voorwaarts, Ze kijkt eerst
naai" de kanne van den roomer, en -dan naar den rrielkpot
. - Gij schamelen Tis'ten, zegt ze, ;itzoo . ;ian' Thomas;en 't is, merdjijlie ! het. kalkwater, dat ge opgehaald hebt,
dat ik gisteren gereed' gerilaakt heb om de ITu.lren v::tn deri'
melkkelder te witten.'
.' Ik moet dit getuigen 'voor den voordrachtgever, dai de
manreden kon verstaan. Want, daar en was, bliksems, _geen
een dh! hem 'Iuider . aan 'f I'achen zette dan hij zeU,en dat
is niet weinig gezeid ! Thomas stand daar'lijk een onnooiela~r, nu, met een grinzende glimlach op zijn lippen, te gape"'
met zijn mond wagenwijd open.'En volgens -de wijze waarop
Mar'-Treze hem, glarieoogerid, bekeek, eeri mensch, 'k moet
het bekennen, zou er uit besloten hebben,dat ze meer haar
op hare. tanden had, .dan ge' weI zOlldt· peizen, sam temets !
Geen wonder, oak, dat ze kwaad er uitzag. De klucht
liep, 'Jijk een strooivuur, de streke rond,eo-Thomas had,
naderhand, geenen. anderen naam meer, dan «Witter Mac
Gorrian ».
Aleventwel, ze wieschen den roomer uit, de echte melk
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wierd er dan ingegoten, en daar. en was geen twijfel aan
of 't dingen werkte uitstekend goed._ De voordrachtgever was
hlijde 'lijk een zot; en elkendee:n ging tevreden naarhuis~
en daar werd hand aan 't werkgeslegen om eene melkerij.
op' te richten,zoogauw het gevonden kon zjjn.
Ze gingen eerst rond achterde namen vanaldezen, die
zinnens waren mee te doen. Maar 't duurde eenen heelen tijd
om hun uit te leggen hoe, en op welke wijze, zoo'n doeniri'g
moest begaan zijn. De menschen badden kleine trouwe in die
samenwerking.
De .weduwe .Doherty en wilde niet me~ doen, en vier
koeien inbrengen, 2;ei ze, om maar al ,Zooveie te trekken,
zoo zei ze, als boerinne Donnelly, van over. 't veld, die er
maar twee staan had. Maar,ais zehaar verzekerden, dat ze·
ging tweemaal zoovele trekken, 't was dan moeder Donnelly,
die bMavierde en leelijk deed, want ze had er op gerekend·
de Weduwe Doherty vast te hebben en een voetj e te Iichten._
Dan was er nog een heel. gekeikel, en haarkepluk, omdat ze wilden de vrouwe Morley uitsluiten, aangezien ze maar
een geit en had. 't Waren er wei die ze hadden willen laten
meectoen.; maar de meerderheid kwam· er tegen op, zoo gezeid, omdat het ging eenen slechten naam geven· aan de
Maatschappij.
Op een einde, alles ging weI en in vrede afloopen te
wege, toen Michiel Murray, die oude lawijdmaker, zijn haken·
in 't spel sloeg. Michiel was altijd voor den vrede, zoo zei
hij, maar daar en was niet te min geen mensch, die meer
ruzie in de streke zaaide, danhi.i zelve ! Want, als er ievers
twee gezapige Iieden een woord onverschil hadden gehad op
de markt, laat ons zeggen, als ze een pintje ophadden, en
't al lang vergeten waren, van's anderendaags stak die oude
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lullepot zijnen neus in andermans zaken, rakelde den doo. venden asschen weer open, en't was seffens weer laaiertde
vlam, ergerdan te voren '!
Zoo, als alles wei in gang seheen,te wege, en dat het
Berek eene algemeene vergadering van de Maatsehappijbij...;
een riep, sprong Michiel reehte en zeidat het waarlijk jam~
mer en zonde Gods zou zijn, indien de Maatschappij Inoest
vall en uit oorzaak van politiek of godsdienst-gesehiL Enhij'
stelde voor, om de' goil intentien van al en eenieder te be~
vestigen, de algemeene vergaderingte houden deneenen
keer in de Zate van de Oranje-mannen, en den volgenden .
keer in 't Lokaal der Vereenigde lersche Verbondenen.
Hij noemde de Zate der Oranje-mannen ·eerst van ai, •.
zoo zei hij, omdat hij een Nationalist was, hij zeive, zoo zei .
hij, en een « Home Ruler », en 't altijd ZOU zijn.
. Daar waren reeds een stuk of tWee, drie Oranje-mannen '
leeJijk aan 't blekken, bijzonderlijk op het einde van Michiel'
zijnen zeg j en nierrtand en was er, die had. kunnen voorzeggenwat er zou gebeurd zijn, had de Voorzitter niet seffens
op gesprongen en verklaard dat Michiels gedacht alleszins'
reehten redelijkwas, en dat hij dachtdat zeniet beters
kcinnen doen dan er op in te gaart.
Zoo, 'lijk het behoorde, de eerste algemeene vergadering werd gehouden in de Zate van deBalIygullionOranjemannen ...
'tGing er al stU en gezapig, uitgeweerd dat· er daar
een handsvol haantjes-vooruitvawde Nationalisten aan 't
gekken gingen enaan 't spotten met een vlagge, die daar
in . den hoek van de zaal hing~ met Koning Will em er ap,'
te Hjve bezig met eenen man, in 't groengekleed, te door ...
steken met zijiJ. zwaard~ .
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Maar, 't ongeluk wilde, dat Wijtje van 't Moeras, de
hardste Oranje-kop van geheel Ulster, half wege'de vergadering, binnen gesukkeld komt, dronken 'lijk een zWitser, 'hem
nederflokt ievers aan een tafel, en algauw aan 't slapertvalt.
'...... En daar lag hij te snorken en te grolleneen halve uur
aan een stuk, tot,.op 't einde van de meeting, als de Voor~
zitter aan 't spreken was, er, ai' med'eens, geildig geklakt
werd in de handen, en Wijtje wakker schiet en verdwaasd
staat te gapen. Eerst keek hij naar Koning Will em, daar,
op de vlagge, Dan, 'Iijk hij de stem van den VClorzitter vernam, begint hij met zijn voetente stampen over den vioer,
en bravo! bravo! te roepen, met eenen vreezelijken hik
tusschen de bravo's! 't Ventje dacht dat hij op een Iogievergadering zat van de Oranje-mannen !
En, at med'eens. hij ontwaartdaar, MichielMurray, en
nevens hem, Thomas Mac Gorrian.
Lijk een weerlicht, en met een wip, schiet hij rechte,
opzijn strooien beenen, en sIaat met zijn vuist op tafel dat
het berd davert.
- Stopt, broeders, tiert hij, stopt,' ai' gJarieoogenrlin
't ronde,
- Stopt! Er zijn hier papenaanwezig !
Ge'n hebt nog nooH van uw leyen, een vergadering
gedaangezien 'lijk dan ! De helft van de aanwezigensprongen reehte, in eenen asem, en deanderehelft trok de re,cht..
gesprongenen bij de slippen om ze tot, zitten te' dwingen.
Zij klapten al ondereen,' en terzelvertijde; sommigen ,zeUs,.
zwberen dat, ze beJeedigd, werden, terwijl andere zochten
vrede te maken.'
En dan stoegen de vrouwener nog tusschen om de man..
nen te scheidenen 't vechten te beletten. Maar, ~t en lulcte;
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ml[lar nail. tn, ge'n neDt van -ow leven nog geen heviger
gekijf,eI1. geharrewar, .en '. gevecht te wege gezien· alsdaar.
Ten slotte, toch, de. ollde. en, de gezeten., liede11., van
beider kanten,na veel geklap en geredetwist, enovertuiging
en verzekering, na den' eenen tegen gehouden te hebben,' en
deJ1 anderen buitengedreven, kreget1 de vergadering gesloten, zon<1~r dat ze eigenlijk aan de slag~n geraakten ; en,
de, eene achter de andere, trokken huiswaarts.
Maar de vennootschap van de melkerijwas, leelijk in.
tweeen verdeeld.
Dat en was Wijtje zijn schuld nog zoovele niet, neen't;
want, als de Iieden erop dachten 's anderendaags, 't waren'
er meer die er om loechen, dan' er om kwaad waren. Maar
't partijschap had weer de bovenhand, bitterder en bijtender dan oolt.
De Nationalisten waren groene van gramschap op hen
zelven omdat ze toegegevenhadden en toegestemd te vergaderen- in de Zate van de Oranje-mannen.. uit vreeze dat
men wei zou gaan denken hebben, dat ze verweekt waren
in zake «Home Rule ».
De Oranje-mannen waren net zoo verlegen. dat de gazetten gingen beweren, nu, dat zij versiapt waren voor de
Unie ofte Vereeniging.
Daarbij, die oude Koning Will em, daar, in den hoek,
had geen goed gedaan, al geen kanten.
lk en ben, ik zelve, geen partijman ; maar, als ik daar
Will em Robinsin, die mijn gebuur' is sedert deze twintig
laatste jaren, zie den 12 JUli langs de strate stappen, gepint
in zijn knoopsgat met een paar oranjelintjes ,en oranje-vestelingskes, rechtuit gezeid. 'k voel min voor hem, in mijn
harte, dan op andere dagen 1 De waarheid heet het, immers,

DE BALLYGULLION MELKERlj, LTD.

479

dat wij, Ieren, aaar tljnekeS geklOpt werden in den slag van
de8oyne! 't Is waar ook;dat erveel zijn orider 'ons, die
hew-eren, datwiJ daar- niet, on:zekansen 'hebbeli.:mogen, of
kunnen, verdedigenzoo 't behoorde !Metal dat, ge zt.dt begrijpen dat riIijn herteprecies van geen vreugde klopt,ais
ikdaar' op' 12 juli, den' Oranjedag, "t: oude Wijtje op zijn
wit peerd in den stoet zie rijden langsde: 'strate!
Nu dat ervan' is dat wil, de twee parHjen, aleventwel,
en konnen niet, meer verbroederen,' noeh verbonden worden.
De haantjes-vooruit van beider kanten, de- eene geJeid
door Wijtje van 't Moeras, en de andere door Thomas MacGorrian, hielden vergaderingen, elk al'hunnen -kant; 'en 't
slot van der'ekening heette ... ehwei, dat er twee melkerijen
gingen gestich'tworden te BallyguIIion.
, De gezapige lieden zagen' wei in dat beide'partijen hun
eigen fijn belacheUjk aan 't maken waren; immers, ons dorp
is schaarsgroot genoeg vooreen melkerij, laat varen voor
twee. Maar, ja, gezapige lieden 'n Ioopenprecies niet dikke
in ODze streke ; en ze waren niet bij machte, in aIle geval"
om de zinrienen de gemoederen te stillen.Eens dat 't partijschap los geraakt is, en uit zijn kat gebroken,beider 'zijden
zitten wemig bekommerd met huneigen welzijn, of -lliet 't
welzijn van streek of land.,
't Gaat er van : en let op geen dulf voor' je-zelven, als
ge den anderen maar een pak stagen kunt geven.
Maar, daar wierd tach een berichtuitgezonden om de
slap gevallenmaatschappij we@r op te winden ; en, ze weerden hen, v'an beider kanten, met hand en tand,uit vreeze
dat de eene kant zou kurinen - den anderen in de doeken
1eggen.
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Om aile inoeilijkheden te vermijden, de vergadering ging
gehouden worden in de halle van 't gemeentehuis.
Op den eigensten, gestelden avond 'k trek op, en, als
ik in de zale binnen stap, wiepeist ge dat ik daar zie zitten
op "t verhoog ?, Niemand min of Majoor Donaldson en Pasta-r
Connoly.
Oe kunt denken of ik verwonderd stond te kijken ; imruers de Majoor is een lamme goedzak van een ziele, en veel
te stille van gemoed om hem met partijgekibbel tebemoeien ;
en Pastor Connolly, wei, de man heeft erook meer dan
zijnen buik van vol.
Zoo,' daar wierd gelijk rond gevezeld, in de' :lale, dat
er giilg eene poging gedaan worden om de gebroken stukken'
weer aaneen te lijrnen.
Er waren et die blijde er am ?ieken, en in 't geheel
niet verlegen het te bekennen. Maar 't meerendeel keek zuur
en achterdochtig, en hield heTh gesloten, terwijl datWijtje
en Thomas Mac Gorrian warreerden, elk al hUnnen kant,
tusschen hun vrienden en partijgenooten, om iedereen de
vetnlaning op 't harte te duwen, voet bij stek te houden.
Alsde zaal vol geloopen was, en iedereen gezeten, Majoor Donaldson stond recht.
« Mevrouwen en Mijne Heeren, zei hij - ge moet weten,
Majoor Donaldson wasaltijd beleefd, zelfs als hij met 'nen
onhekenden reiziger sprak, - «Mevrouwen en Mijne Heeren, gij weet waarom wij hier vergaderd zijn : om de 8allygullion melkerij op te helpen. Ik wensch dat dit ophelpen
de zaken beter en heter moge doen gaan ; maar, ongelukkiglijk, 'men helpt geen rnaatschappij op, 'lijk men een oud
moedertje op helpt dat langs het voorland van de straat
uitgletste en vie!.
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Nu, ik zal u niet langer bezig houden. Maar, vooraJeer
we verder handelen, ik wilde wei dat ge zoudt luisteren een
minuut of twee naar Pastor Connolly. Ik zal u gerU'st zeggen
dat hij mijn meening zal vertolken, aIzoowel of de zijne.
Ik en moet u niet vragen aandachtig naar hem te luisteren ;
gij weet immers, allemaal, beter dan ik zelf, dat, wat hij zegt,
't aanhooren waard is. »
Daarop pakt Majoor Donaldson zijn stoel en zet hem
ne~r.

Dan stand Pastor Connolly op, trad een stap of twee
voorwaarts, keek een minuut of twee rand. in de zaal, en
began te spreken. 't Meerendeel van zijn parochianen, zoodra
zij zijn oogen ontwaarden en tegenkwamen, keek al dadelijk
grondewaarts, wei bewust datde Pastor maar een klein
gedacht had van al hetgeen gebeurd was.
Maar Wijtje steekt zjjnen kop uit en -kijkt met uit"dagende oogen, 'lijk of dat hij zeggen wilde «daar en -is
geen pastor die aan mij iets tezeggen heeft », terwijl Thomas naar zijn voeten kijkt, met zijn teenen ingetrokken, als
meende hij evenveel alsWijtje.
«Mannen en Vrouwen van Ballygullion », zegt Pastor
Connolly, - hij speak rechtuit, die Pastor; ~ «wij zijn
hier aJ samen gekomen om de VereenigdeMelkerij te begraven, en, daarna, am twee maatschappijen te stichten,' bij
dat ik hoar.
«De' verstandige menschen van Ballygullion zien maar
al te wei in dat het al t'hoope dam en belachelijk zou zijn
voor Katholieken en Protestanten, voor Home-Rulers en Unionisten samen te werken, hand in hand,· am het even waar of
waarin. Lijk of ze zeggen, de twee partijen staan tegen' over
elkander. in alles, en dat is 't voornaamste !
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De ·eene viet:en·St-Patrick's dag op 17sten··Maart, ·als
eenfeestdag, en de andere den 12den Juli. De vlaggen van
de eenen zijn groen; die van de anderen zijnoranje; De
eene willen h unne· afgevaardigdenzenden zetelen· te Dublin
in College Green ; en de andere naar .Westminster teLonden.
En daar zijn nog een heele hoop andere verschillen, tusschen
beide, al even belangrijk als deze.
't Is waar, gaat Pastor Connolly. dan voort, dat zekere
onwetendelieden zeggen, dat, tenslotte tach de twee partijen
leven in bet zelfde land, onder den zelfden h~inel, met dezelfde zan· die ze beschijnt en verwarmt, en denzelfden regen
die. ze begiet en nat maakt ; en dat t wat goed is voor de
streek, goed ook is voor de beide partijen; en wat stecht
is, ook stecht is voor beide ; die lieden zeggen nogdat 'beide
leven snee aan sue@- als gebuurs, en dat ze koopen en verkoopen onder malkaar, en dat er nog nooit iemand gezien heeft
dat er een-en-twintig schellingen zouden gaan in een. Kathaliek pond sterling, en maar negentien in een Protestantsch; en
dat, aI gaan ze langs verschillige wegen in. zake Godsdienst,
zij beide toch denzelfden God aanbidden, den God, die beide .
schiep ! Maar ik moet hier niet bijvoegen, niet waar, dat die
lieden. slechts een bandvolleke dwazerikken verbeelden, die
de, meening van de streke in 't geheel noeh ten deele vertolken of vertegenwoordigen ! »
Een aantal onder de toehoorders keek reeds 'Iijk verdwaasd ; en iedereen verwachte er hem aan dat de Pastor
nu ZOU gezeid hebben de geschillen te vereffenen ; en meer
dan een was reeds geneigd en genegen het nu reeds te doen.
Majoor Donaldson leunde achter over op zijn stoel, en zag
er 'Jijk weIgeziDd uit.
WelDu dan, zegt Pastor Connolly, na hetgeen ik daar
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zooeven gezeid heb, ik moet u· niet bevestigen dat ik, de
meenillg deel van de verstandige Iieden, en ,ik denk dat wij
alleszins·, moeten 'eene Katholieke en eene Protestan:tsch~
melkerij hebben.
,Majoor Donaldson zit recht ai, meteens, en de toehoor:ders kijken de eene naar de andere de zaal rond met ver';'
wonderde, ondervragende oogen.
Een dingen aileen is er dat" mij kwelt, ----' gaat Pastor
Connolly voort, die van geen koude gebaart, - t.W. de
moeilijkheid am dat te verwezenlijken ! 'f Is doodgemakkelijk
om Katholieke boeren van Protestantsche te scheiden, maar
hoe debeesten gescheiden j zeg! hij alzoo ?
Als een boer een kalf kweekt tot dat heteen koe bedijgt,
daar en is geen twijfel of die koeoftewel moet Nationalist,
oftewel Orangist zijn! 't Beest en" kan 'het niet helpen,
vermi ts het bier in deze s treke leeft-Welnu, wat ZQudtgij
doen als h. v. een Nationalist eene Orangiste,' koei koopt?
Thomas Mac' Gorrian kocht, een maand geleden, een
koei van Wijtje van 't Moeras, die WijtJe zelf gekweekt en
geweekt had.' Peist ge mij wijs te maken dat dit eene Natiortalistische koei is ? Ik zal 'k ik u zeggen , menschen, zegt
de Pastor, en zijn oogen flikkerden, 'k tal 'k ik u zeggen
dat het ZOU kunnen gebeuren dat de melk van die koei in
eene Nationalistische Melkerij de bater al zoo Oranje-geel
zou doen keeren of de schutsels zelve van, de 'zateder
Orangisten !
Daar ging 'lijk een meumelend gelach door de zaal, en
zelfs Thomas en Wijtje en konden het niet gebeteren datze
glimlachten.
Nu, zegt Pastor Connolly, ten slotte, 't geval is gemakkelijk te beredderen in de zake van Thomas' koei. Daar en is
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geen ontkennen mogeJijk, dat zij eene Orangiste koei is, en
Thomas mag oftewel met zijn melk naar de Orangiste melkerij gaan-, oftewel de koei we~rei:enden naar Wijtje.
Thomas recht hem wat op zijnen stoel, als hij dat hoort.
Maar, gaat de spreker voort, daar zijn duizend en meer
nog aardige gevallendie zich kunnen voordoen. Alia, ge hebt
b. v. mijn eigen Blare.· Iedereen weet datik ze zelf gekweekt
heb ; maar, dan, ge kunt ook niet loochenen dat haar vader,
als ik zoo mag spreken van een stier, toebehoorde· aan Majoor Donaldson hier tegenwoordig, en geheeten werd «de
Prins van· Oranje ». Nu, bij de wet, een kind voigt de voetstapp en van zijn vader, in zulke zaken; en 'k zou gebonden
zijn, de melk van mijn Blare te zenden naar de Orangiste
melkerij, al is het, en 'k houd het sta~m,. dat zij zoowel· en
zoo goed een Nationaliste isals de beste. Heeft ze niet,
Maandaglaatst nog, al de oranje lelien plat geloopen in
Wijtje zijnen hoi?
Zoodus, menschen, als ge alles weI ingaat, ge zult zien
dat het maar een mottig dingen is dat verdeelen in Oranje
en in Groen, waar er sprake is van eene melkerij I Want,
indien ge de zaken doet zoo 't behoort, en, 'k en ben voor
geen halve maatregelen, ge zult te zorgen hebben voor den
stambrief van aI de stieren, de koeien en de kalveren in heel
destreke, en dan nog, ge zult er weinig me~ gevotderd zijn,
vermits er, allen jare, bij geheele kudden hoornbeesten van
Amerika herwaarts gebracht zijn ; en wat daarmee gedaan
dan? Maar, we,et-je wat, wilt ge mijn raad volgen ? Oat aI
dezen, die niet geheel zeker en zijn van hun koeien en hun
herkomste en hUn meening, eenvo~dig en in tusscheptijd,
t'hoope ·komen en te samen doen ! En la-at maar dezen, die
eene zuivere, zekere beeste hebben, 't is eendet van welke
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polith::ke meening, zelve hun .melk houden, en hj:!m zelve
schuimen vol gens aartsvaderlijke geplogenheid, met eenen
houten lepel !
Daar was wei, nu en dan, een beamend gegek en gelach,
terwijl de Pastor aan 'tspn::ken was; maar, 'k wilde dat ge
den schaterlachgehoord had, die dreunde door de zaal als
hij hem neerzetten ging.
En, als 't lachen een beetje gekoeld was, Majoor Donaldson stand rechte.
Jongens, zei hij, en hij vaagde nag de tranen uit zijn
Dagen, klare van 't lachen, indien het de wi! en de wensch
is van de vergadering hier tegenwoordig, dat de BaJlygullion
Melkerij zou voorts gaan en werken, staat _dan ,rechte en
roept driemaalhoera 1 ter eere van Pastor Pieter ~onnolly !
In een duiveslag, iedereen, man, _vrouwe en kind" Pro~
testant alzoowel als Katholiek,stond tebeene ; en, alshet
dak van de Ballygullion Halle dien eigensten avond in de
lucht niet en vloog, ehwel, 't is dat het verzekerd is tot in
der eeuwigheid !-_
Van dien eigensten avond a~, daaren wierd ge,enwoord
meer gerept noch van ophelpen, noch van scheuring oftweedracht. En als ge van uw leven valtop een papieren _boter~
windelke met eenkroontje opgeslegen van shamrock en
oranje-Ielien'in een gevlochten, ehwel, ge zuU nu weten dat
ze komt, die bater, van de Ballygullion Samenwerkende
Melkerij, Limited!
'
JAN VAN DEWOESTYNE.

IN MEMORIAM
Pr Van Langendonck

GelateD hebt ge 't zware leed gedragen
dat 's morgers u verbeidde, barsch en'bard,
dat 's avonds u ontbaalde op geeseislagen,
dat grimmig grijnsde in starloos nachtenzwart.
Maar ge overWont in 't worstlen met de plagen.
Uw zege bleef in 't levend woord verstard.
Wanfelke bans ontrukte een christenktagen
aan de eenig.klare klokke van uw hart.
AI prangt ons wat in u den mensch deed bloeden,

aI speuren we op uw ernstig-schoon gelaat
de groeven, die de scherpte doen bevroeden
van groote smart aan hem, die smart ver'staat,
we danken toch omwat zoo wreed u schokte,
daar 't u gezang, dst nooit v~rklinkt, ontlokte.
CoNSTANT EECKEI..S.

10 November 1920.

DE'SAKRAMENTEN

In de eerste dagen die den wapenstilstand volgden en
het hospitaal hier nog behouden bleef, keerden de meeste
van de jongens voor een paar weken naar hun huis terug.
Hef eindeJijk voldaan zijn van een zoolang gedragen
verlangen kostte aan sommigen het tot nu toe gespaard
gebIeven leven, en vaor velen .gold het een dieper klauwen
van de vreeselijke kwaal in hun kranke borst.
,Hoe' ken ook het plotseling vertrek uit de mildere Zui~
derlanden, de dagen-en-nachten lange reis, 't verblijf 'in de
arm gezogen Noorderstreken, waar de late vorst ZO() onver..
biddelijk neep, en de killige sneeuw de ellende dekte, hoe
kon dit alles anders dan hunne zieke lijven schaden ?
En toch, enkel zij die de verdoemelijke onmacht in hun
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afgeteerde leden en het onmeedoogend krachtverlies in den
koortsigenbrand van hun longen voelden, bleven, gedwongen.
En hun Jijden was groat en hun droefheid z66 deerlijk !
Wij verwittigden de naastbestaanden dat zekomen zouden~Maar op de pasbureelen hadden ze soms. geen haast,
of geen hart; ofze· wilden eerst goed weten· of het wei
wezenlijk waar was wat het bericht vermelde,· dat een zoo
scherpen stift in het strakgespannen gevoelsvlies van hun
lang verlangen was komen drijven !
En ho ! die reis, die eindelooze reisvoor die arme lieden
uit onsland, langs puinen en kerkhoven, door doode steden ;
door het bnontkomelijke mierennest van Parijs ; langs door
het onmetelijke vreemde land in jarenlange nachten met
drogen mond, in donkere trage treinen vah kbsteloos vervoer, huiverige wachten in die vunzige staties als verlaten
kerken, zoo eenzaam in de morgenuren.
En dan, die eindeJijke aankomst in deze ongekende,
schoone streek waarover de ZOI1 in heerlijk gebloesem
gl<insde.
. Moeders en gaden' kwamen te laat; 't kruisje stond
geplant in de rij op den heuvelrug bij de blauwe wateren;
anderen kwamen juist bij tijds om het amper nog Ievende
schandebeeld van mensthelijke miserie te zien, dat hun ;lieve
jongen geworden was.
Wij hadden ook Willem's Vrouw verwittigd ; WHlem de
groote zwarte kanonnier met zijne schoone donkere oagen
die z66 kinderlijk genegen u konden aankijken· en ook zoo
eindeloos droef konden verloren staan 1...
Eerst hadden we een brief gestuiJ'id, haar zeggende
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dat haar man haar wenschte te zien, en hij v'oor 't oogenhlik
de reis zelf niet kon ondernemen.
« Voor 't oogenblik ! » wal een lastige leugen !
Dan wanneer de kwaal zijn hart scheen te willen aangrijpen, en hij voor een oogenbUk bewusteloos had gelegen,
lladden we een dringend snelbericht gestuurd, en we wachtten nu met ongeduld, en hoopten dat ze toch op tijd zou
komen, want Willem zou niet lang meer leven, we wisten
het maar al te goed !
En de vier dagen, die ze minstens noodig had om papieren te krijgen en de reis at te Jeggen waren verstreken !
Den avond van.den vijfden dag, toen we zwijgend stonden te kijken naar het westelijk geweld der tonnetragedie,
-'t vaag verkleuren van de grijsblauwe zee en het mysterieuse
groeien van degrauwbruine rotsen in de dalende schaduwen
die in dit teergetinte schemeruur uit het kronende 'dennenloof gleden, is ze den heuvel opgeklommen met haar twee
meisjes aan de hand.
Wij brachten haar met voorzichtige woordenen half
uitgesproken gezegden op de, hoogte van den droeven toe-stand.
Maar ze zei dat ze begreep. Ze weende niet ; doch er
lag iets hards en wrokkigs in haar oogen : anders zouden
«ze» geen telegranl zenden, 'dicht ze !
We voelden aIs een beschamende pijn om iets waarvan
we ten onrechte beschuldigd werden en dat we van ons
niet vermochten af te schudden.
Mijn vriend, de jonge priester met zijn groote geest,driftige ziel, zijn teeder hart en den hoogen ernst van pJichtbewustheid op zijn frisch gelaat, leidde haar bij haar man,
haar ongelukkigen man !
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Toen de avond tot voornachtelijke duisternis wasge-wassen,' de geelgroene straalhand vanden vuurtoren over de
palmbladeren aan 't vingeren was, de vledermuizen doorde dreef sjoerden, en het kalme maneWezen bedaard maar
onverschrokken uit de vermoedelijke wateren was gereien,
ben ik nag eens gegaan naar de zaal· waar Will em 'lag..
Midden in de gang bij de lange smalle tafel, stand'
nag een graepje van drij stillekens te praten.
lk tnaande hen aan naar bed te gaan daar 't over d'uur
was.
« Mijnheer de Aalmoezenier heeft ons gevraagd getuige·
te zjjn », antwoorde Willems' beste vriend.
De zaaigenoten die aI te bed waren,' maar nag -niet
sliepen, zaten overeind, en keken vtagend naar elkander of
naar mij, als in een plots onderbroken gesprek over eert
vreemd voorval.
Toen werdhet deurken van het kleine afzonderingskamerken zachtjes geopend, en de jonge priester in kaorhemd
en gestoold wenkte ritet ernstig hoofdgebaarde zuster van
de nachtwacht.
Vit het -bureeltje kwam de jonge vrouw met rood ge-zwollen aagen stiIletjes aangetreden.
De zuster schikte de kusseris achier WiJlem's rug,enhij keek heel vreemd kalm rond naar wat nog gebeuren
girtg.
Op een nieuw gebaar ging het vrouwke knielen.
Willem's karneraad stand nu met den ziekedienaar diehtbij het· bedde.
Nu begon de aalmoezenier halfluide te lezen uit zijn_
haekje en zijn zachte stemgeluid bleef suizelend hangen bo-·
ven het zware zuchtademen van den zieke.
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«Steek flU den ring over haren vinger.»
Met traag en stram bewegen rees de lange bleeke hand
-van de bedsprei en de dikronde vingertoppen grepen het
ringetje.
«Maar ik heb er nu geen voor hem, mijnheer de aalmoezenier, sprak het vrouwke. »
« Hier is er een. van 't front, zei Willem ; we zullen er
-dan later 'nen anderen koopen.»
De priester trok het schuifken van 't nachttafeltje open,
vond het ringsken van aluminium uit de born en stak het
,over.
« Legt nu uw handen in elkander, z66 I »
Half gedoken onder het goudbestikte stooleind omvatten
-Willems dorre vingers die van zijne vrouw.
« Proficiat ! sprak de priester, nu zijt ge ook langsdien
kant in otde. »
Toen joeg juist uit de diepte van de baaieen bootsiteen
haar akelig geloei als een klankbliksem door de logge duis-ternis.
't Vrouwke tees op; Willem kustezijn nieuwe bruid
en vroeg dan met zijn moeie oogen om rust.
De kerstenende wateren des Doopsels hadden gevloeid ;
de Schepper was in zjjn schepseLgekomen j op de uiterste
grens van een JijfeJijk leven werd door de zegenende hand
van den priester een onverhreekbare Band gelegd naar het
eeuwige, en de voeten van den bruidegom werden gezalfd
voor de groote Reis !
't Zusterke verwijderde nu zachtjes dringend het vrouwke; wenkte de twee vreemd starende kindertjes en met den
priester trokken ze allen naar 't kl'eine hospitaal-kapelleken.
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't Witte nonneken was meter, de brankardier was peter!
Uit een ver torentje, heel beneden aan de zee, viel een
veeltonig parelliedeken, en de zilveren boUetjes dansten over
het zwarte water naar den overkant verloren, doch waar
weldra een ander torentje ze opnam een veel, veel Hjzer.,
hetzelfde uurgedichtjen herhaalde !. ..
Elk ging zijn gangen ; de moeder en de meisjes naar
hun kamer en de zuster naar de zaal die weer haar 8ti1
geheimzinnig uitzicht kreeg inhet schemerschijnsel der overkapte nachtlamp.
Des morgens vl'Oeg waren er een kristene weduwe en
twee kristene wee8jes ineer in het land.
Dr ALB. VAN DRIESSCHE.

Vit: Het Glorielooze Lot.
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«

De vier wondere Jaren,

»

door M. E. BELPAIRE; 4,50 fro

Mejuffronw, gijverzoekt mij toch zoo vriendelijk om een wootdje van
aanbeveling bij 't «publiek., van uw pas--verschenen werk "De Vier
wooden Jam H dat. ik U dit. nietkan weigeren, alhoewel ik eenigszins
beducht ben dat sommlge jonge lieden en ook weleenige volwassene
vlaamscbe menscben deze aanbevelingzullen verscheuren of weggooien
als zij er mijn naam onder zien ... want gij weet dat ik niet ingeur van
heiligbeid sta bi) vele versch-uitgebroeide. ~empbaantj,es in den Vlaamschen Strijd, dilt ikwel, onlangsleden, voor 'nen heelen frank, door
een naamloozen aanklager van mijn persoontje alln een dagblad gezonden.
in 't openbaar beroepen wetdom «mijtie franskiljonsche Hefde af te
leggen en eindelijkeens Vlaming te worden te worden in reehte .en in
feite t • Doch Oij zelve, Mejuffrouw, die meer dan vijf-en-twintig jaar
lang, met mij en zoovele andere vrienden gestredi!D en gearbeid hebt
vaor het ~echt en \rOOf de Verheffirig van otis'VlaainscheVolk, werd!
gij ook al niet uitg'eseholden in ~ Oris? Vadetland ~ voot de~'matanh
der Vlaamsche c beweging ~, daar ik zel f; die'mjj, Goddank nogzoo jotl,g
voel, als de«tT1ertonkehvan diezelfde ~'bewegin;;p werd betIteld?
Zo'" dus ...
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Doch er bestaan wellicht nog een heele hoop menschen, hier te lande,
die gezond verstand genoeg behouden bebbenom. bet U niet kwalijkte
nemeo dat Gij, na de ¢ Avondmijmering ~, die den drempel van uw,nJeuw
werk zoo heerlijk inwijdt, de eerste eere, enliefde' brengt aan .• den
:Luiker-Waal Boumal, den allerfljnsten dichter die, als zooveet andere
prachtjongens, eilaas! weggemaaid werddoor den ontzachlijken boet- en
'strafoorlog, en wiens c Jardin sans Solen ~en aoder werk gij zoo Hefde-en pieteitsvolontleedt.
. En dan eerst komt «Ons lief Vrouwtje van den IJzer., die haastmoederlijke hulde aan den armen, onvergetelijken Joe English,' onzen
,¥rooten christen-vlaamschen schilder-van-den-oorlog, eenhuide die nog
nlemand v66r Uzoo schoon en zoo hertroerend bracht aan den dlep-be,1reurden schepper van zooveel edels en schoons_
Na die twee hoofdstokken van Uw boek, waarin Oij de tweebroe-derrassen vanons Vaderland verheerlijkt in twee zijner prachtigste kin-deren en kostbaarste. offers, gaat Gij voort te verhalen of Hever uit te
zingen waf Gij, vier jaar lang,ondervondt en beleefdet in uw vrij en vrij'willig ballingschap - dat ik U onder den oarlog zoo danig benijdde 'daar in de Panne, bij de grafstee van otlzen zaligen' vriend Seraph De
'Quidt, te midden'. onzer strijdende en' lijdende jongens, onzer HeIden,
Vlamingen en Walen, bij de besten en de schoonsten onder hen, bij dezen
welke, levende in de gruwelen van dien tijd, toch met U den drooni- van
'5choonheid bieven droomeit inmuziek, schilder- en woordkunst !
Gij waart daar hun steeds genaakbaar en troostriJk« Lief Vrouwtje
van den IJzer., of, meer op zijn soldaatsch gezegd, .hunne geestelljke
c C8ntiniere -.
.
.
En als ik dan uw prachtig boek verder lees, zoo, blljf ik er met echte
bewondering in grasduinen en stokken genieten als .i; Een ridder van het
Recht. dat aan August Van Cauwelaert, zijn ieven lang, zal dienen a1s
spoorslag tot het hoogste en schoonste leven, en aIs . die. Lente-Sympboniet!n aan Zee, die bloemen-gedichten, enz. enz.
Oat Gij Beethoven en Gezelle niet kont weren uit Uwe dageJijksche
i;leschouwingen, uwe liefde en bewondering voor die twee reuzen meenaamt naar de Panne als kosti;laren ziele-lljftocht,. dit en zai niemand verwonderen die U en hen kent, noch dat gij, die twee. diepdoordachte stu·
(iii!n wijddet aan uwenen onzen vrlend Johannes Joergensen.
En zoo hebt Gij weer eens bewezen dat Gii steeds Uw zelve blii.ft,
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inoorlOg als'in vrede: eeoe hoogstaaildeChristene Vlaamsche-Belgische
-Vi'riuwe, dragende inbaar hert en meelevende at hefwee enwel vall ons
Volk gelijk weiiligandere dit doeD, bewarendein aUe omstandighedim
het onwrikbaar .. optimism»· dat het kenmerk is del' iielen· van Geloof •
. Hoop en Liefde· en die, geJijk de Waarheid zelve, altijd g'eJijk halen in
'f eiitde, plukkende bloemen van schoonheid ook-te middender puinen
die 't ondelgbaar Leven troast met I entegroen , troliw -rum· uw vrienden
. totterdood -en ... verder.
Ik wensch van betten, dli:t veie honderde, jaduizende'brave men:~chen van ons Landult uwe .. Vier Wondere Jaren ~ztillenhaien : hoop,
moed'etivreugde, en ik betrODW da't niljnwensch zat verwezenlijkt wof-·
den, niet omdat ik hem uitgebracht heb; maar vooral omdat'« goedewijn
geen kr.ans beboeft •...
Uw toegenegene
AUGUST CUPPENS.
Loxbei'gen, O.~L.·Vr6uwe-Rozenkransdag; 1920.

.. Om de levensvraag» door Edmond RUBBENS (Vlaamsche
Boekenhalle,leuven). (fr. 6.)
Ben boekje dat ikplaats op mijn boekenrek niet· ver van mijn
schrijftafel. Dat ik het rien kan. Dat ik het nemen kan, zonder moeite.
Want het is massief goud .: levenswijsheid:
. Geenperfectie. De draadjes del' oiiderscheiden stukjes zijn maar
los. De analyse van Vermeylen's «Wandelende Jood:. is uitgerekt
buiten proportie· met de andere studies.' Het gebeellijkt nietafgewerkt
tot in de diepste diepte. En God weet ·nochtans, als ge zoo'n vragen
aanpakt, hoe gretig ge dan veriangt naar het overweldigend woord
dat komt uitd66r~da'chte· waarheidpredicatie.
Maar zie, u gaat stilaan de veertig vootbiJ, en .u hebt al beel
wat ilIusies verloren, en de boosheid der menschen heeit neveJs van
twijfel oV(!r uw hart gebla:zen zoo dik a1sNovembermist, en geen
redeneering helpt u tel'ug opde klare wegen waar eens uw jeugd zich
op verblijdde ... Nu,· daar valt uw oog op die bladzijde·64 : «Het
heilmiddel tegenover de doodende zelfkritiek, die heel iets anders is
dan kalme zelfbeschouwing, is de levenschenkende geestdrift, de aandrift van den geest tot de, in weerwil van aile betrekkelijkheid, toch
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bestaande en alleen- bestrevenswaardige Waarheid, Goedheid" Schoonheid, Liefde en Rechtvaardigheid die, zoowel als, de Kunst, getuigen
van' debezielende alom-tegenwoordigheid Gods.»
Dati staat ge met uw veertig jaren, lomp tegenover den jongen
man die dat schreef. Warmte komt weer In uw hart en zon in uw
ziel.Want u voelt dat u 't leven zijt voorbijgegaan zonder 't lichtder
en hij bleef de wandeJende in de duisternis. Maar Jorgensen en
inwendige genade. Ahasverus had het bovennatuurlijke verwaarloosd
Huysmans en Bloy en Pieter Van der Meer waren opgetogen naar
Evangelieklaarten en zij von den bevredigende zelfkennis en vreugdebrengende levensbeschouwing.ln den algemeenen gloed van hun eigen
leyen' hebben zij «niet gestaan als natuurv:ors~hers, wei, wetiend dat
het riUende leven om hen heen ze meezweepte als een orkaan », diep
overtuigd dat hun, zucht naar waarheid niet onverzadigd blijven kon
en dat «het leven, geen, sfinx is die de menschen moet folteren met
zijn raadsel l>. Klaar luidde voor hen het antwoord. Van toen af hebben zij geen tegenstrijdigheid meer geduld tusschen hun leven en
hUn levensieer. 't Werd een opgang, in bJijheid, onvermengd, naar
-« God die in ons leeft ». Door het veronachtzamen van het bovennatuurlijke ill ons leven, wordt oos denken, tot ziio straf, van de
bovennatuurlijke oide vervreemd en dan komt de ontgoochelillg van
een veertigjarige, die met koel verstand de dorheid doorpeilt van
mensche1ijke slechtheid, maar nietziet en niet voelt de goddeJijke
goedheid wenkend naar- omh09g.'
Edmond Rubbens leert, u dit alles van, den Godmensch, van katholieke di'chters en schrijvers, van bekeerlingen en doolaards, met
den overtuigenden gloed van iemand die weet geeo syllogismen,ooodig te hebben omdat hij zeker is, daar hii aanleunt bii de Kerk. .
Onze jeugd heeft die moderne kIanken van doen: radikaaI uit.:.
zingend hun radikale geloofsbelijdenis. Zij wi! van. geen halfslachtigheid hooren. Daarom moet dit boekje bij haar inslaan. En bij on!!.
Quderen, werkt het in als verzoeningsmiddel met het harde, ... schoon~
leven.
lk zet het op mijo boekenrek, dieht bij me, naast Iievelingswerkjes
als: 4: 't Lied des levens» van Kanunnik De Baets en ",Meer vreugde l>
van von Keppler en «Het boek der vier bronl),en,» van Wibbelt.
KARE;L ELLEBAERS.
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Refugeeliefde» door P. VAN QpSTAL, een
(Courtin,« Veritas » Antwerpen 1920).
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Volksroman~

Ik wist niet dat -het mocht verklaard women wie die volksroman schreef uit het leven der Belgische vluchtelingen in Engeland.
Toen wij op 't frontlagen, werd de naam -gefezeld, terwijl wij ons
verkneukelden aan '1 lezen van het mengelwerk der « Stem uit BeJgie ~.
Nu heeit «Ons Volk ontaakt », urbi et orbi, aan alien, tegenwoordigen:
en toekomenden kond gemaakt dat Floris Prims zich alin 't schrijven
vandien roman heeft bezondigd. Neen, 'k verklap niets. Maar die
Prims is verbazend I Ik geloof waarachtig dat er menschen zijn voor
wie een dag meer dan 24 uren telt. 't Is ftink verteld hoor I Doodgewone, gemoedeJijke volkstaal. Met een greintje scherts zooals wij,
Vlamingen, die lusten. Met trucjes. om de nieuwsgierigheid te prikkelen, zooals de beste feuiJIetonisten dat kunnen. Met een ondergrond
van gezonden levensernst, zooals het past voor goede volkslectuur.
Met een raketypeerirtg, al is ze wat oppervlakkig, van kldne burgerluidjeszoo maar stampvoets in de benarde toestanden geworpen van
ballingen in. een nooit geziene grootstad. 't Hapert niet, 't springt niet
op krukken. Echt, 't rolt af Jijk een kinema-film .. Oe vindt er zoo
watalle sJach van lieden in. Eenvoudig-oprechte. goedmeenenden, lijk
Helene Janssens en Toon Torfs ; opgeblazen Beulemansen, JijkMadeleine en moeder Janssens; ietwat-verloopen flierefluiters die -'t ongeluk weer tot bezinning brengt, lijk luitenant De Winter j ijdeltuiten
die lichtzinnigheid tot ongelukswezens maakt,iijk Madame De Doncker. .Oe vindt er de gebreken in onzer vluchtelingen : jaloerschheid,
aanstellerij . en mangel aan kieskeurigheid; maar oak hun hoedanig-,
heden : lijdzaamheid, onkreukbaar vertrouwen in. de toekomst en, bij
de besten, diepen godsdienstzin. Dwarre1end geloop in opgepropte
aaniegplaatsen en drukbezochte stations ; Babelverwarring bij het onderdak-brengen def aankomende karavanen van vluchtelingen ; na'ieve
fierheid van Engelsche philantropen v09r him «poor Belgians» j lachlustwekkende obsessie van Londensche politieagenten op zoek naar
Duitsche spioenen ... een bonte wemeling van tafereelen en gemoedstoestanden : treffend beeld van wat in dierampvoUe dagen over
Engelandkwam gevaren uit ami diep~ongelukkig Belgie. Een fijne
liefdes-intrigue brengt er een schijn in van frissche idylle.
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Een boek dat er mag zijn en dat door ons volk graag zal
worden geleze:n. Het zal ook gQed'stichten :, wanthetis kern ..gezond.
En dat is' hoofd~aa.k. Qe stijl is de minst gpedezijde van de~en
lIQlks{oman : hijiswatkleurloos, aLis hij vinnig.
,oe recensent van ,« De Standaard:., ,gelooft dat' Van, Opstal, bij,
de eerste aflevering vandit mengelwerk~ niet wist hoe'bet afloopen
-zou. ' Mogelijk., Dan staat, hij , meteen ,bij de", grooten '; ,want 'kheb
,me, weI eens wijs laten,' maken ,'dat ,Alexandre, Dumas, ook niet wist
hoe zijn avontuurromans gingen eindigen.
KAREL ELLEBAERS.

cHeidevertellingen »door JUUL GRlETENS(Veritas, Hui~

devetterssttaat 21, Antwerpen).
,', Heimatkutist, en niet van de slechtste.
Al maar door zingt Grietens van ,zijn «lid ,'Kempenland >,' De
«inafzienbare eindersvan heiden en beemden hebben'hem iets' ge:geven
van 't geheirnzinnige dat zweeft over deroerloosheid der dingen. De
'Pracht der' kleuren ieeft' in zijn oogen; de purpere' schijn van late
heideblomkens speelt v66r ziin fantazie een spel van droef-zoete
wonderen.
rustig:-zachte deining van vetre landSchappen' weegt
-op' zijn stijl en maakt hem. tot, een regelinatig-eentortigekadans van
voorzjchtig-voortgliidende zinnetjes, zonder stoot -of ,bolt" zonder, hoeken of kan ten. GeeD ~oogten of geen laagten. Braaf-burgerliik, stappen
de frazen aan, met gelijken tred; ais de heidebewoners door hun
:zandwegen.
't Is de fijnheid, niet van de sprookjestaal ,eener ,Marie Metz
Koning ;'t is de guitig-gemakkelijke zwier niet van een Jet de Cock·
in zijn legenden ;, 't is de muziek niet van een Couperus en de gezochtheid niet van een Karel Van den Oever ;.:t is meer bij-de-aarde,
eenvoudiger, pretentieloos. Geen sterke persoonlijkheid .spreekt uit de
taa! van deze vertellingen, maa(. q,e rne10dieuze naklank trilt er in van
een ontvankelijk gemoed, dat de naamlooze gevoelens· der menigte
heeft opgevangen, hangende boven het Kempische leven alsde avondmist boven de NethevalleL
En Grietens verteJt van de boomen en de bloemen, van de vogels
·en het water, van wreede mensch en en vervaarlijke natuurkrachten.
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Onbeduidendefeitjes 'worden 't onderwerp van tameIijk lange Yerhalen: Ze- zijIi. som!; wel ietwat te onbMuidend. ~ «Christus in de'
Kempen» verhaalt van eenrondreisje des Zaligmakeni. Hier had de
toon machtiger moeten .uitslaan. Dezefictie past minder goed in het
kader derandere vertellingen --: in de na'ieve wereld der sprookjesbeelden is de· Christusfigurtr een -teo for.schige gestaite. Grietens heeft
ze toch willen doenoptreden. -Ze kom t er verkleind uit en 't is' dunkt
mii, een mislukking.
Een groote liefde . tot het eigen land en een hooge opvatting
van de schrijversroeping maken van dit boekje een genotvolle lezing.
Wandel voort, Juul Grietens, in die «wei van licht dansende lucht »,
en doe dan wat ge zegt van dien jongeD «die' zijnIieken zong» :
«zing uw liedeken voort, dat hetkJinkt, en al moest het u de keet
breken, zing toch -voort datreine liedeken.»
Wij he-bben zoo'n behoefte aan liedekens van reine klanken. EIt
gij zuIt bij de menschen, ge100f me, dankenden glimlach vinden.
KAREL ELLEBAERS ..

.. Landsche liederen» door _jOZ. DE VOCHT.

(Veritas~

Huidevettersstraat 21, Antwerpen).
Nog heimatkunst.
't Rumoer der stad heeft Joz. De Voght zijn stille heide niet
doen vergeten, eit de donkere straten niet de lichte lanen. Zijn riel
is gebleven bij de poezie van de innigheid der Kempische -natuur.
Hij zingt zijn liederen, overgewaaid uit het land van zijn jeugd, alg;
«een witte mei ».
't Is zoetheid al waf klinkt in dezen dichtbundel; te zoet misschien, eegalig-zoet. Daar zelfs waai" de dich"tier zich waagt op de·
meer moderne banen van sociale kunst, tokkelt hij -de lief met zachte
vingeren. Zijn «Walenliederen », gedicht op de Kempische boeren die
in de Walen werken gaan, hebben wei rhythme en kleur, van De·
Clercq nagehoord en nagekeken, maar missen den forschenklank.
Oe Voght ontgroeit stilaan den invloed vanwat men enkeJejaren geleden «moderne poezie» noemde. Geen overvloed van anemorien meer, lijk in zijn eersten bundeL 't Is gezonder, wijl natuurlijker. De vorm zit vaster. De klanken borrelen hem soms zoo gewillig
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lIit het. hart, dat ze spontaal1 geboren schijnen in· het .dichterlijk OI'1t- .
vangen van zijn gernoed :
«De herderkens waakten bij nacht in de wei ... » Dat zij n .zuiver'
geluiden voor een raak-gezien beeld, zander. zichtbare inspanning. Is
dat geen eeht bewijs voor ware dichtersehap?
Enkele tafereeltjes op z'n De Laey's. Niet de .snijdige zetten van
Qrner Karel. Deze zag veel plastiseher. Maar de guitige eindtrek.
Lees b.v. «In 't Zonneke» ;
«'t Is middag en laf. In het lindenloof sIuipt
de zon aIs een gIoeiende spin,
een troppelke peekens van 't kloosterke kruipt
de streelende stralekens in.»
En d'oudjes babbelen en tateren, kaartenen rooken" gezellig,
,stiUetjes, lijk oudjes dat doen, en dan dit onverwacht slotstroofJe,.
«Plots klauwt de kater naar 't merelnest, Dei I
heel 't peekenshuis sjoHelt op jacht;
en kloppen' met stokken en klotten-gegooi. ..
de dikke in zijn leuningstoel... lacht. >. (biz.' 36.)
Een priester-dichter kim niet zingen zander zijn zielsbruidegom
4e. huldigen, en Joz. De Voghtheeft heel zijn natuurpoezie, al zijn
;stemmingsliederen bestraald met den klaren sc-hiju der Gods-idee.
En mijn blijde ziele zal
.dagen lang .u loven,
laaiend Hjk het sterrental
aan uw hoDge hoven.»
(biz. 1.13.)
Wij zullen tach steeds maarnastamelen onzen Gezelle. Doeh,
waar zijne poezie werd de hoogste, omdat-de ooren zoo intens-scherp
het diepst gevoel benaderden, zal de ollze wei mogen zijn een heil. zaam betraehten van groote, want eehte. dichterlijkheid. '
Voor mij ligt de bekoorlijkiteid van ,,' Landsche liederen» in de
sti.lle .Tust, tastbaar verspreid river aldeze verzeoreken. In 't gewoei
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van deze onrustigMbange were1d, zijn zulke geluiden een. benedictie ..
In it, vertoonvan formalistische uiterlijkheden onzer moderne fallietM
gaande maatschappij, zijn deze klanken van rustige zekerheid en
van stille vroomheid een troost met zalvende opwekkingskracht.· Ethi-:
sche rijkdom verhoogt aesthetische waarde. Daarom zijn die verzen me
lief, . lief als den dichter lief is zijn· dorpken :
. «Eiland- in die avonqzee,
lieve oasein nachtwoestijnen,
o miin dorpken, hoe verdwijnen
smarten in uw vr,ee .. » (biz. 99.)

KAREL ELLEBAERS.
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